






সন্ত লীত্কঙ্গীলিত্ 



নি ডিন সি এ ও 

প্রফেসর, কে. পি. বনু প্রণীত 
৩লত্রভ্ ব্রীজ -্শ্ড 

দ্বিভীয় খণ্ড (49901610791 0600789)-_0০ 

ূ প্রফেসর কে. পি. বস প্রণীত 

এবং 

ৃ প্রফেসর দেবপ্রসাদ ঘোঁয় 
কর্তৃক অনুদিত *৪ পুনলিখিত 

১ম-৪র্থ খণ্ড--১।০ 

ইম খণ্ড-৮9০ 

আধুনিক জ্যার্সিতির সমাধান_২ 
০ :258555-258528 

সিল সি সিসি 



"বঙ্গীয় গভর্ণমেন্টের শিক্ষাবিভাগ কর্তৃক বঙ্গদেশের উচ্চ হংখ্ঁজী বিদ্যালয়সমূহের 
পাঠ্যরূপে অনুমোদিত (কলিঃ গেজেট, তাং ১৬।১২।৩৭) 

4 ঢ707 157৯ 2১7 14৬ ও ৮ 

(এ এশ0701,8 7101৭ 1.07791/) গ্রন্থের 

বাঙ্গাল সংস্করণ” 
[ ৭ম হইতে ১০ম শ্রেণীর পাঠ ] 

ঢাকা কলেজের ভূতপূর্ধব গণিতাধ্যাপক, “এল্জেবর! মেড. ইজি, 

“মডার্ণ জিওমে ট্রি” “ইণ্টারমিডিয়েটু এল্জেবরা”” 
“ইন্টারমিডিয়েট সলিড জিওমেট্ট্র” প্রভৃতি প্রণেতা 

অধ্যাপক কালীপদ বস্তু”, এম্. এ* 
প্রণীত 

কে. পি. বহ্ লাইব্রেরী 
;১১ নং মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা 



ভ্রীজিতেজ্দঞ্ুমার বন্দু, বি. এ. ও শ্রীত্রিদিবেশ বন্থুঃ বি. এ. 
€ «কর্তৃক অনুদিত ও প্রকাশিত 

১১ নং মহেন্দ্র গোম্বামী লেন, কলিকাত। 

ও মুদ্ুক্লুর- _শ্রীতিদিবেশ বন্ছু, বি. এ. 

রক, পি. বস্স, শ্প্িন্টিং ওয়ার্কস, ১২ন% মহেন্দ্র গোস্বামী লেন কলিকাঁত: | 

চিত্রশিজী- শুরীমনুক্ক গুক্ছ 



নিবেদন 

কলিকাতা বিশ্ববিষ্তালয়ের নির্দেশীন্ুসারে আগামী ১৯৪১ খুষ্টান্ঘ হইতে প্রবেশিকা 
পরীক্ষারধিগণকে ব্ঙ্গভাঁষায় গণিতশাস্ত্ের পরীক্ষা দিতে হইবে। এই নবপ্রবর্তিত বিধান 
অন্নুসারে, আমাদের পিতৃদেব অধ্যাপক কালীপদ বস্থু মহাশয়ের গুণমুগ্ধ ছাত্র- 
সম্প্রদায়ের আগ্রহাতিশয্যে এবং স্থধী শিক্ষকমণ্ডলীর বিশেষ অনুরোধে আমরা তৎপ্রণীত 

সর্ববজনসমাদূত 1,073, 11817; 955” গ্রন্থের বাঁংলা সংস্করণ প্রকাশ করিলাম 
ইহা মূল গ্রন্থের অন্বিকল বর্গান্বাঁদ। ইহাতে মূল গ্রন্থের সমস্ত অঙ্কগুলি কোনরূপু পরিবর্তন 
না করিযা যথাযথভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে। যে সকল বৈশিষ্ট্যের জন্য মূল গ্রস্থখানি 
শিক্ষক ও শিক্ষাথিগণের নিকট প্রায় অদ্ধশতা্ধী বাঁবৎ সমাদর পাইয়া আসিতেছে, 
ইহাতে ততসমুদয়ই সংরক্ষিত হইয়াছে । ইহার ভাঁষা সরল; এবং বিষয়বস্তগুলি ইংরাজী 
সংস্করণের ন্যায় সহজবোধ্য ৷ জ্মৃতন বিধানানুসাঁরে, পরীক্ষা বঙ্গভাঁষাঁয় হইলেও প্রশ্নপত্র 
ইংরাঁজীতেই হইবে ; সুতরাং, বাহাঁতে পরীক্ষাথিগণের বুঝিবার কোনদ্ধপ অন্থৃবিধা 
ন! হয়, তজ্জন্ প্রত্যেক পারিভাষিক শব্দের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজী প্রতিশব্দ দেওয়া হইয়াছে । 
এই পুস্তকে বিশ্ববিদ্যালয়নির্দিষ্ট পরিভাঁষা অবলম্বন করা হইয়াছে । 

, বিশ্ববিদ্ভালয়ের নবপ্রবপ্তিত বিধান অস্থসারে প্রবেশিকা পরীক্ষায় অতিরিক্ত পঠিতব্য 
,বিষয়নমূহের (77657071552) বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হয় নাই। ৪৯৪১৪ ০ খৃষ্টানদের 

পূর্ব পর্যন্ত অতিরিক্ত [খষয়গুলির মধ্যে যে কোন 'ছুইটি বিষয়ে পরীক্ষা দেওয়া বাধ্যতা- 
মূলক; কিন্তু তৎপরবর্তী সময়ে তাহ! আর বাধ্যতামূলক থাঁকিবে না। অর্থাৎ ১৯৪, খৃষ্টান 

হইতে অতিরিক্ত বিষয়ে পরীক্ষা দান শিক্ষার্থীর ইঞ্ছাধীন। ” 
বীজগণিতের অতিরিক্ত পাঠ্য বিষয়সমূহ একই পুস্তকের অন্তর্গত হইলে, কলেবর বৃদ্ধির 

জন পুস্তকের মূল্যও বৃদ্ধি করিতে হয়; কিন্তু অধিকাংশ শিক্ষার্থীর তাহা,কাজে লাগিবে না। 
এইজন্য অতিরিক্ত বিবয়গুলি' স্বতন্ত্র আকারে, প্রকাশিত হইয়া আট আন মূল্য নির্দিষ্ট 
হইল। দেশের বর্তমান ধিক বহার প্রত দু রাখি এই গ্রন্থের মূল্যও যথাঁসম্ভর 
সুলভ করা-হইল। 

কদিন : শ্রীজিডেন্্কুমার বন্থ 
১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭ শ্রীত্রিদিচবশ [বস 





সুচীপত্র 
এ বিষয় 

উপক্রমণিকা রে এটি 

প্শখন্ম প্রা 

অংঙ্ঞা প্রকরণ (00911010079) 

ূ চিত (3187) 2 প্রতীক (3:1০) 

প্রতীক ৫ এ রর 5. 2 

ছিভ্ভীজ আন্যযাজ 

ধনাত্মক ও খণাতঝ্সক বাশি 
(১0516158 8100 16091656 08810610199) 

ধনাত্মক ও খণাত্মক রাশি 

লৈখিক উদাহরণ রঃ 

ভুত্ভীক্ আশ্বাস 
সাধারণ চারি নিয়ম এ নি 87138) 

যোগ্(১99161010) রি রা . 

বিয়োগ (9812059800) চি 

বন্ধনী স্থাপন ও অপসারণ ([0991101) & নর 01 42) 

গুগুন (3401601105110) যা টি ৪ * 

ভাগ (701519102) ০. ০৮৭ . ] 

বিবিধ প্রশ্নমাল! 1 রি 

রঃ চ্ভ্ভুর্থ জসম্ব্যা্ 

সরল সূত্রাবলী ও তাহাদের প্রশ্ন 
 (9170016 ম'01)10]9 ৪ (00611 850108008) , 

সরল হাবলী ও তাহাদের প্রয়োগ 

₹ঠ 

৯১৮ 

১৬ 

5 ৩৭ 

৩৭ , 

৪৩০ 

৫৩ 

৫৮ 

৬৪. 



85 স্চীপত্র 

বিষয় রি পৃষ্ঠা 
॥ সহওল্ম জগ্রযা্স 

সরল ।সমীকরণ (91007)16 [50961017) 

লট জঅপ্র্যাজস 

সরল সমীকরণ বিষয়ক প্রশ্নাবলী 
(7১701916178 199010 €0 917)1)]16 এম 10905) 

সাক্কেতিক হি (357000১0110 £৮] 1150)19991017) গঠন টি রা ৮৫ 

সরল সমীকরণ সম্বন্ধীয় সহজ প্রশ্রাবলী (1355 [201)1911)9) ০৯১ ৪ ৮৮ 

গুল্ম আখ্যা 

বিন্দু সংস্থাপন (0101615 01 [১01109) 2 

লেখাবলী (9780)1)5) 

উপক্রমণিক! রঃ ..... ৯৭ 
বর্গাঙ্কিত কাগজ (90%:90 টি পু ৮ টি ৯৪ 

বিন্দু সংস্থাপন , | রঃ রর রি ১১১১০১ 
বিবিধ প্রশ্নমাল! ]1 5 রী রি ১১০৮৭ 

“জন্ম জন্য 

জটিল যোগ ও বিয়োগ রি 
7 (75109700160 জাত ৪০190806107) ্ 

জটিল যোগ  ... কু উর এ টুরিত +,285885 
জটিল বিয়োগ . ... 2 এ তি ১৫১১১৮ 

ূ স্বস্ম *স্সপ্রযাক্স রি 
জটিল গ9ুঁণন দিত বি 

জটিল গুণন রি রঃ ১১52 ৮৯১২২ 

সহগ' বিচ্ছন্নকরুণ+ প্রণালী হ্যা 0% 1)96ঠ,01)99. 0০- জা) এত 7 



ব্বিয় 

জটিল ভাগ 

সূচীপত্র 
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জটিল ভীগহার (79067 701519101) 

অসম্পূর্ণ ভাগ (7920 যা রর 

«“সহগ বিচ্ছিন্নকরণ” প্রক্রিয়। (49610. ০1 [996%01890 0০- নিপা 

এপ্রক্কাদম্ণ অন্বযাজস 

গৃত্রাবলগী ও উহাদের জ্যামিতিক সমাধান 
(ড07005199 2710. 67917" 09070917108] 191)7996176810107)) 

সুত্রাবলীর প্রয়োগ (4101)110%102 0£ [70717)0129) ৪ 

হত্রাবলীর জ্যামিতিক সমাধান (0:907796710%] 701)1:9968106261010) 
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জুস্োদম্প অন্যান 

সহজ অভের্দাবলী (15895 চির 

সহজ অভেদাঁবলী (1785 70977616195) 

বিবিধ প্রশ্পমমীলা যা 

চত্ড্ক্গম্ণ জ্অন্যান্জ 

গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক €গ. সা. গু.), 
€(15101768% 00100718017, চ900]) 

গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক (উৎপাদক সাহীষ্যে) নির্ণয় 

লঘিষ্ সাধারণ গুণিতৃক 

স-্গদতস্ণ আগ্রা 

লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক ( ল. সা. গু.) 
(১0599 (00777718078 11101601016) 

(উৎপাদক সাহাফ্যে) নির্ণয় 

|/০ 

১৩১ 

১৩৮ 

১৩৮ 

১৪২ 

১৯৪৭ 

১৫৫ 

১৬৮ 

১৭৫ 

১৮১ 

১৮৬ 



1৮০ সুচাপত্র 

বিষয় . প্চা 

, ০ীড়স্ণ অন্যান 

সহজ ভগ্রাংশ (88৪5 চ1৪980০7) 
সংজ্ঞা ৃ পু টা ০,১৮৯ 

ভগ্রাংশকে লঘিষ্ঠ আকারে, পরিবর্তন টন ১১, ৮*০:১৯৩ 
বিভিন্ন ভগ্নাংশকে সম-হরবিশিষ্ট করণ ০০ -** ৮৯০ ১৯২ 
ভগ্নাংশের যোগ ও বিয়োগ € ... মন ১১৮. ১৯৪ 
ভগ্নাংশের গুণন এরা ী : রি /,, ১৯৮ 

ভগ্নাংশের ভাগ এ রম ২.০ 21 555২০৩ 

" সশুঢকম্প আশ্যাকস 

সরল সমীকরণ (9177)1)16 13082610719) 

সরল সমীকরণ রি না ৮.০ ২০২ 
সরল সমীকরণ সম্বন্ধীয় প্শ্নীবলী . রি রি ০০ ২১৩ 

টি অগ্রযাজ 

সরল সহ-সমীকরণ (5117700168106008 [10109610179) এবং 

তওসন্ন্ধীয় প্রশ্নাবলী টিনা 

সরল সহ-সমীকরুণ ২১৬ 
সরল সহ-সক্ীকরণ বিধয়ক সহজ, প্রশ্নাবলী যি রঃ ১.৮. ২২৪ 

উ-্মনবহস্প অগ্রযান্স 

সরল সমীকরণের লৈখিক চিত্রাবলী . পু 
(0781)189 01 910])16 170008600179) ত 

সরল সমীকরণের (খিক চিত্রাবলী ০.5 ও 
একটিমাত্র চল ($11)19)- -বিশিষ্ট বন্গণিতীয় রাশির লৈখিক চিত্র ... ৯২৩৬ 

ন্িথস্ণ সিসি সপ 

সহজ দ্বি-শক্তি স্লমীকরণ' ও তদ্বিবয়ক প্রশ্নাবলী 
(995 05896 [10708819108 ৪0 [১101)107789) 

ঠ 

সহজ দ্বি-শক্তি সীকরণ'ও তদ্দিষয়ক রশ্নাবর্ী . ১০০5 8555 ২৩৯ 

বিবিধ প্রশ্নমাল। .1$ রি 7 ২৪৪ 



সৃচীপত্র 

এন্ুন্বিহস্প অন্যাক্স 

| জটিল সূর্রাবলী (ম৪7067 দ01000]22) 

জটিল হুত্রাবলী - &৪ নু রা 

দ্বিপদরাশির শক্তি নির্ণয় £ উদ্ঘাতন (হা 017310010019,]8 : [1)0]001020) 

সুত্রাবলীর পুন্রুল্লেখ 

দবান্নিথ্প জন্যাজ 

জটিল গুণনীয়ক ও অভেদাবলী 
(17871067. 78010758700 10617616169) 

গুণনীয়ক (দা?,060919) ও 

চক্র-ক্রম (0501109 0797) রি 

বিপরীত রাশিমাঁলার গুণনীয়ক নির্ণয় 
(79,06971596100 01 13001197092] 17%1):9981020) 

বিবিধ উদাহরণমালা . 
অভেদাঁবলী (10610016199) 

সাপেক্ষ অভেদ (00709101017%] [097016199) 

জজ্োন্বিস্ণ জম্্যান্স 

ভাগশেৰ সম্বন্ধীয় প্রতিজ্ঞ (097091710৩1, [0)0079]1) ও 

বিভাজ্যতা৷ ()15151)7115) ্ 
ভাগশেষ সম্বপ্ধীয় প্রতিজ্ঞা 

বিভাজ্যতা ও গুণনীয়ক সন্বন্ধীয় প্রতিজ্ঞা রহ 

বিভাজ্যতা বি কতিপয় আবশ্যকীয় প্রতিজ্ঞা .. 

চ্ভু্কিহ ৫স্প ভ্প্যাজ 

',  জটিলতর গ. সা. গু. ও ল. সা. গু. 
(78067 নল, 0. 7, 8200 1,. 0. 11.) 

সি 

জটিলতর গ. স'. গু. 

জটিলতর ল. সা. গু. . 

॥১/০ 

২৪৯, 

২৫৩ 

২৬৪ 

২৬৬ 

২৭৩ 

২৮০ 

২৮৪ 

৮৭ 

২৯৭ 

২৯০৯ 

৩০১ 

৩১৬ 

৩২৩ * 



দঃ সুচীপত্র 

বিষয় | 4. পৃষ্ঠ! 

এ্প-্রওন্রিহ্ণি ভগ্যান্স 

জটিল ভগ্লাংশ (087067 $99610189) 

ভগ্মাংশের লঘি্ আকারে পরিবর্তন 
(17900610209 01 712,0610209 60 10996 691009) »** ১০০ ৩২৭ 

ভগ্রাংশের যৌগ ও বিয়োগ * ... ** ১১ ৩৩০ 

দুরূহ (001019%) এবং ধারাবাহিক বা ক্রমিক (001761093) ভা ১, ৩৩৪ 

চক্র-ক্রমবাশিষ্ট ভগ্নাংশ রঃ দা ৩৩৭ 
চত্র-ক্রমবিশিষ্ট ভণ্সাংশ সহ্বন্ধীয় ফল চা 2 2 ৩৩৮ 

ভগ্নাংশ সম্বন্ধীয় অভেদাঁবলী (া2,00107%] [0910616199) রি ১০ ৩৩৯ 

বিবিধ প্রশ্মমালা রর রঃ ..১.. ৩৫০ 

স্ডল্লিথ্ণ জপ্যাজ 

সরল সমীকরণ ও তৎসন্বন্ধীয় প্রশ্নাবলী 
(917)1)19 7,008610179 2170 1১701910179) 

সরল সমীকরণ রর ৪... ৩৫৬ 

ভগ্রাংশ-সমদ্বিত সমীকরণ হা যাক কু ১.৮. ৩৫৭, 

বিবিধ প্রশ্নমালার সমাধান যী রঃ ৫ ১০ ৩৬৩ 

সরল সমীকরণ বিষয়ক প্রশ্নীবলী ... * ১. চি ১১৮ ৩৬৭ 

টং সগুন্বহ্প জশ্যাঞ্স 

জটিল জহ-সমীকরণ (7587197 910051681790789 19080810188) এবং 

/ '  তগুসম্পকীঁয় প্রশ্মীবলী (0:0019778) 

জটিল সহ-সমীকরণ (দুই অজ্ঞাত রাশিবিশি্ট) চী ৫ 5০৩৮০ 
জটিল সহ-সমীকরণ (তিন. অজ্ঞাত রাশিবিশিষ্ট). . ১১১৪ ১. ৩৮৬ 

বিবিধ উদ্দাহরণমালা | রে রন ০০০ ৩৯০ 
' একাধিক অজ্ঞাভরাশিবিশিষ্ট রানির প্রশ্নাবলী ... . ১.১. ৩৯৪ 



শৃচীপত্র গু ৬৮৩ 

বিষয় : পৃ 

অষ্টন্বিহ্প জম্রহাজ 

| লেখাবলী ও উহাদের ব্যবহার 
(07807)9 8190 (07617 8001)119861009) 

সমীকরণের লৈখিক সমাধান .*, টি রঃ »*৯ ৪০৬ 

লেখ সাহায্যে প্রশ্লাবলীর সমাধান ... ্ 8 ১৮৯: ৪১৩ 

, ভম্ভ্রিম্প অপ্াজ 
সুচক- -নিয়মাবলী (0,9৮৪ 01 [1101969) 

হচক-নিয়িম (1009২ [0৬) যা ১2, রঃ ১০৪২৩ 

বিবিধ উদাহর্ণমাল! রা রা হব ,৯০৪৩০ 

ভজিহম্প জ-্যাক্ষ 

মূলাকরণ-প্রত্রিয়। (8০1561077) 2 

বর্গ ও ঘনমূল নির্ণয় (901087০ 8100 0080199 7,009) 

সংজ্ঞা ক পি, রঃ রঃ ১০৪৩৬ 
বর্গমূল নির্ণয় 5 হী ০০০ এ রি ১ 5৪০ ৪ ৩৬ 

ঘন্মূল নির্ণয় 2 রঃ সি রী রা 8৪৪ 

ত 

এক ভ্রিহস্পি জপ্র্যা্স 

অনুপাত ও সমানুপাত (79119 ৪00. 77০01১07190) 

অন্পাঁত (18৮1০) রঃ রা ২ ০০৪৪৭ 

সমানুপাত (7১:01)0:002) ৫ বা “7 ৮ ০০১ ৪৫৩ 

বিবিধ প্রন্মমালা ভা ০8 রঃ ১৪৬৮ 

উত্তরমালা £ রঃ রী ৪৮৩ 

বিশ্ববি্যালয়ের প্রবেশিকা রান; প্রশ্রপত্র ... 85:০০ পু এ 



সহজ বীজগণিতে ব্যবহৃত পরিভাষা 
210501552--তুঁজ ০01১০--- ঘন 

210501006--পরম ০01১৪-:০০--ঘনমূল 

210501065 %৪11--পরমমান 0111010-_ত্রিধাত, ঘন 

819509.০ট 0027000--অনবচ্ছিন্ন ঝ শুদ্ধ রাশি ০৮০10 01061 লচক্র-ত্রম 
৪001001/- যোগ, সঙ্কলন 0.60000017- সিদ্ধান্ত 

৪90660 0201900- মিশ্র দ্িধাত বা! দ্বিশক্তে 068766 (০06 ৪17 6501655107)-_মান 
2106109,000-_একান্তরক্রিয়! 001700717)210/--হর 
910117206-_-বিকল্প 06790100620 (5211216)- অধীন 
৪010160005- দ্বাযর্থক ও 06506170118 01061-_অধংক্রম 

21100009010, 59715- লমাস্তর শ্রেণী 01176175101 সাত্রা 

95061001716 01061- উদ্ধক্রম 01501000919%- _বিচ্ছেদ-নিয়ম 

855090190৮6 12- _সংযোগ-নিয়ম 01510.610-_ভাজ্য 

25001)-_ম্বতঃ সিদ্ধ 01৮19017700- _ভাগক্রিয়া 

83015- অক্ষ 011511)1110- বি্ভাজ্তা 

0100170191- ঘিপদ * 01511911105 0701617-_বিভাজ্যতা-প্রতিজ্ঞ| 

01009017500--চতুধাত 01৮1501- -ভাজক 

7012.065- ধনুর্বন্ধনী 01100111900) -অপনয়ন 

0:907০5- বন্ধনী 6009007--সবীকরণ 

081706119001- অপসারণ 002,001) 0 001001601)- সাপেক্ষ মমীকরণ 

011016--বৃত্ত €৬০100100- মুলা কধণ 

০০-০701019--গুণক, সহগ €30021751017-বিস্তুতি 

০0100] স্তত্ত ০১00০017010 01 11706 লুচক , 

* 60000005619 বিনিময়-নিয়ম 62001659107-- রাশি, রাশিমালা 

০0001016)--ছুরূহ 19০6০: উৎ্পাদক, গণক £ 

০007200574০ গুতা 190601128007-_গুণকনির্ণয়) উৎপাদক নির্ণয, 

0017001)0--স্শএ্র 101700]2, (59050)170- সুত্র ৃ 
00707509 009.060-_অবচ্ছিন্ন বা, বদ্ধ রা ্ £20007- ভগ্নাংশ 

০017010012],106761065- _সাঁপেক্ষ অভেদাবলী £111001)--অপেক্ষক 

০0210826 5এ70--বিপরীত করণী £50106010 567165--গুণোত্ত শ্রেণী 

0017521)1 (0020) --ফ্বক £81001)- লেখ, চিত্র ৫ 

০০০01150 6০৫৩৫: কমিক ব1 ধারাবাহিক .8191021- লৈখিক « 

* গুণফল 81০0০- বিভাগ, সঙ্ব | 
চি রি 11217701010 561165-_-বিপরীতশ্রেণী 

010101165- গুরুবন্ধানী * 1,021001)2045-_-সমমাত্র ৃ 



সাধারণ চারি নিয়ম ৪৯ 

প্রশ্»মালা 15 
দেখাও যে ঃ ৃ 

1, (০) * 6০. -- 6, % (4৫) * (- 9৮) _ - 8. 

8, - ৭০7 8৪ - -85608:5. 4. (- 9৮) * (- 10) 7 209৯. 

5, (- ৭০) * (- 9) লন 916, 6, 10৮95795৮14. 

7.156%75-59 ৮32. ৪. (০) -_-: 03 

9. (-- 4৪) 7 - 22৮9. . 0. (৫2)5 _ &£2৮০. 

11, (-%965)2 ল ৫6৮1০, ৪19, (-%)০ » -25. 

488. (-452%%)2 5 16859. 

গুণ কর ঃ 

14. 222% কে -325%+ দ্বারা । 116. -7০280 কে _ 32895 দ্বারা । 

"46. ৮ 52:2%9 কে -8%5%:9 দ্বারা । 

"17. 7 1925%325 কে 1827%5£ দ্বারা । 

18. -142%528 কে -1025%2%:5 দ্বারা। 

সরল কর, 

19. (-2)3 * (-98/2)5 % (2%)5, 
%0. (- 9০2) * (7০8) * (59৮5), 

21. (- 62522) & (25235) & (7 40582208), , 

522. (-822%) * (48%22) * (০3254) * (225%). 

-46. পূর্বববন্তী নিয়মে প্রদশিত পদ্ধতি অন্ুসারেই সরলরাশিসমূহের গুণফল নির্ণয় 
করা যায়) অপেক্ষাকৃত জটিল গুণনের সময় এই প্রকার প্রক্রিয়া সাধারণতঃ মৌখিকই 
সম্পন্ন করিতে হয়'। শিক্ষাথিগণ যাহাতে এইরূপ গুণনে ভালরূপ »জভ্যস্ত হইতে পারে, 
সেইজন্ত নিয়ে একটি প্রশ্নমালা! দ্রেওয়া হুইল ।. 

১)  উদ্ধা, 1. 85 এবং - 8%% এর গুণফুল লিখ। 
(822) * (-52%)- _ 2825%. 

1 2 _582৮ এবং -8%5 শ্রর গুণফল লিখ । * 
| (- 5০28) * (8482) - 40388. . 

বী-__৪ 



৫৬ সহজ বীজগণিত 

প্রশ্মমাল। 5 
নিয্নলিখিতের গুধফল লিখ £ 

1, 95 এবং 525. 2. 8১৮ এবং - 49৮5. 

8. -- 87275 এবং - 77375. 4 923%5 এবং - 622. 

5, 6572 এবং - 9০:৮5, 6. * 27775 এবং --8%7%. 

লু, - 10025 এবং - 5222. ৪.* 42532 এবং - 62%23, 

9. -62%32£ এবং -83%22. 0. 39507 এবং _5৫2£06, 

11. 87272 এবং ৪ 822. 19. -462% এবং -8%22৮%2. 

12. -৭20223 এবং _ 8৫82. 14. 5422% এবং - 1225% 405. 

19, -14%%£ এবং _ 82%2. 46. ৬৫০5 এবং, _ 97৮50. 

17. -7%305% এবং - 9386. পি -86%225 এবং _ %0%5820৪, 

89, ৮ 18688:36:5 এবং _ 88০5৫ 
20. --?%728%2 এবং পরপর 

47. অ্রসাঞ কল্লিভে হজে 25 ০৫6+০)৯-০৮+ ০, 
৮ ও ৫ যে কোন রাঁশিই হউক ন কেন, ৪ একটি অখণ্ড ধনরাশি হইলে, 

০(৮+০)-(৮+০)+(৮+০)+(91+০)+৮ ৫-সংখ্যক পদ পর্যস্ত 
»(৯+৮+৮+--৫-সংখ্যক পদ পত্যস্ত) 

+6০+০+০+-****-2-সংখ্যক পদ পধ্যন্ত) 
৮০০৮ + 00. রা নিন ১০01) 

গড 

অতএব, দ্বিপরীতভাবে, «' 7৮% ₹৮+০ ২1492 ; অর্থাৎ, ? ও এযে 

কৌনিরামিহইউক নাকে একটি অরঠারালি |] 
রর * 
2৪. ? সা ৫. ৪ , (44) 

ণ ণ" ৬৬ € চর 

এখন মনে কর, & একাঁটি ধনাত্মক ভগ্রাংশ (9০8161%9 7886100), অর্থাৎ 

০. 7 কিন্তু, %:$ % উভয়ই অথণ্ড ধনরাশি। | 

তাহা হইলে, %৫ (১7০) -8%:76736 ১ * 
এন 10 &-700 120 , 70 ._ 7) ১ ?৮ র্ 

, 7 ও ছি ললিত (2). 
82222 লহ 

“ *. প্রত্যেক দ্বিপদরাশিকেই *৯+০, রাপেঞ্জলেখা যাইতে পারে & দৃষ্টান্তস্বরূপ 2” কে & এবং 

(-+9%) কে ০ ক 5 যে 255 -8%* কে অর্থাৎ (2৮২)+ (-8%) কে অবস্তই ৮+০ঘ্বলিয়া কল্পনা কর 

যায়। 



সাধারণ চারি নিয়ম ৫১ 

অতএব, টিসি 
(৪ +- ০) _ ০ 1 20. রর (3) 

তারপর মনে কর, ৫ একটি খণরাশি এবং _৫ এর সমান; নিন 
একটি ধনরাশি। তাহা হইলে, 

(-০).(৮+০)- -1[2(৮+০)] 
- - (০৮ + 2০) 

০ 726 2৫ 

-(-০)-+€- ০). 

অতএব দেখা যায় ষে, কোন একটি খণরাশি হইলে, 
০47) ৫?) + 00. (4) 

সুতরাং (3) ও (4) হইতে দেখ! যাঁয় যে, ৫ যে কোন রাশিই বশ না কেন, 
2061৫) ০ 2601 2:0, 

অন্ুলি, 1. বিপরীতক্রমে, ৯+০০-০(৯+০)১ 

তদ্দ্রপ, 00 +2%02 (৫2 + 02), 

অন্ুুদি. %. যেহেতু, ৮-০-৮+(-০), 
অতএব, (৮ -০)-[৯+(-০)] 

-- ০4 (-- ০) ০9৮ - ৫০, 

বিপরীতক্রমে, ০ --০৫_ (৯ -০). 

তঞ্জাপ, 2৫2 - 9011 - 9802 - %).* 

অন্ুসি. ৪. ০(৮+০+৪)০৮+(০+০))-০৮+(০+)-০৯+ ০০+ ৫৫, 

তুজ্ীপ, ০(৯1+০+ 76171) ০৮4৫০ 4 &0 726 404 *** 

অতএব, কোন বহুপদরাঁশি (2051610092919]) কে একটি সরলরাঁশি (250092039)) 

দ্বারা গুণ করিতে হইলে বহুপদরাঁশিটির প্রত্যেক পদকে সরলরাঁশিটি ছারা গুণ করিয়া 
লব্ধ-গুণফ্লগুলিকে যোগ করিতে হয় ৯ 

ট বিপরীতব্রমে, &৮ + 012 +০৪+.-+৯(৯+০7+2+6+'--), 

উদ্দা, 1. "86০ _ 88: কে 5০ দ্বারা'গুণ কর। * 

6০(9০৮ - 8৮১) 6০৮3০১+0-882)) 5 
পু ৫৮ % 9৫৮ +5৫৮ % (-888৪) , 

রঃ 10262 - 1589, 



৫২ 2 সহজ বীজগণিত 

উদ্দী... ' ০*-_ 9০3 + 522 -6০+4 কে -625 দ্বারা গুণ কর । 
(- 622)0%£ _ 9০9 + 522 6 + 4) 

-(-622)12£+ (823) + 5225 +(-62)7+ 4] 
-( 6%8).০£ + (-622)(- 89) + (-6%2).,522 

.+(-622)(-- 62) +(-6%2).4 

_ল -0%6 + 185 _ 902%£ 41: 3623 - 2422. 

দ্রষ্টব্য । প্রথম শিক্ষ/ধিগণের পক্ষে, উপরিপ্রদশিত পদ্ধতিতেই প্রত্যেক প্রশ্নের 
সমাধান করা উচিত; কিছু" অভ্যস্ত হইলে নিম্নলিখিত উদাহরণানুযায়ী একসঙ্গেই ফল 
লিখিয়া দেওয়া যাইতে পারে । রি ূ 

উদ, 8. -4০£+5%36 - 69285 - 8৮৪ +09৮*: কে -3%2৮ দ্বারা গুণ 
কর। ূ 

» 44 46096) _ 60282 -: 8০৮3 +9%£ 

তে... ৬১:৬০:৯০ -০০১৪২১০০০ 
19১৮১ - 164১3 7 18০*৮* + 24১০১ - 27029 

উদ্দা. 4 সরল কর; 92082 _ %)+ 9(9 +8)- 60৮ - ৪), 
এখন, %22(82% - 9)» 6%১ - 425) 

90092 + 3) » 422 + 6%, 

6(% - ৪)- 6%- 18. ॥ 

-০(83 42) + (422 462) - (6 -18) 

6০3 - 4202 4492 +6%-_6% + 18 - 625 +18. 

উদ্দা, 5. সরল.কর £ 8%(2 - 8) - 8০০ - 6), ্ 

2 --& এর পরিবর্তে % এবং %-6 এর পরিবর্তে % লিখিলে, 
(22০ 6) -8%(৫ - 6) ৪৮ - 3০% - 8০০ - %) 

স্ 80102৫- 8). (৫ - 6)) 

:_890৮+19- 395 +3%. 

প্রশ্নমালা 1? 
,. গুণ কর ঃ | 
সি * ৃ রৃঁ 
8, 2০-/ এক -£ দ্বারা । %,. ০-9০+3৫ কে - 86 দ্বারা । 

%& . 2%০-8% কে 4%% দ্বারা । 4. (2০5 -8৮? -6% কে ০৮০ দ্বারা । 
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“৮5, 22% _9%2%2 -%১ কে -8%% দ্বারা। 

6, 962৮2 - ০৯2 - 8৫5 +2৮ কে 52৮2 দ্বারা। , 

শব, 322৮ - 49%থ +86 কে - 9০ দ্বারা । 

8, - 273 + 89727 - 5778 কে 47৮ ছারা । 

9, ০2৮০ - 826 4+ 029৮ কে - ০9০ দ্বারা । 

10. 22 +%24+ 22 -%৮- 2০ -%% কে 2%2 দ্বারা । 

1. -9022+ 9050 - 6022 - 40285 কে - 6০০৫ দ্বারা । 

12. ৪৫4-6৫১৮+528৯ _ 42৮, কে - 2825 দ্বারা । 

সরল কর: £ + :£ 

18. 72৪0০ _9) _95(৮ _ 8) _ 821 _ ০), 
14. 2202 _ 22) +%2(025 - 2) +22(০*-%2), 

16, 95025 _ 92) +5%5(925 +%2) +9%2(63 -_ 1072). 

16. 230০১ + 22 + 22) - 22025 + 92 + 22) + 22029 + %2 + 2), 

17. 2569(6675 _ 22402 + 228) + 2£82(6৫৮3 - ৫4৮2 + 2৫2) 

ৃ +22806989 - 2০402 +- 2০2), 
18. 2%90(20%25 + 69৪০4 4 90902) - 6&৪(9৮০ + 06০৪৮ + 90902) 

+ 96392088996 +64৫8£ 49892). 

19, %2(92 - 99) 14209 + 4) -%2(5% - 9), 

20. যদি ০-% -%2১ ০-%2 _ 2 এবং ০- ৪ -%% হয়, তবে 

() ০৮+৮%/+০2 5 (1) ০০+%শ+ ৮৪ এব মান নির্ণয় কর। 

রর 4 ভাগ (01519102) 

%8. শনভভ্ত) যে কোন তিনটি রাশি %, 6 এবং ০যদি এইরূপভাবে পরস্পর 
“সম্বন্ধ হয় যে, ০-৮%০, তাহা হইলে, % রাঁশিটি ০ রাশিটি দ্বারা বিভাজ্য (এ15181919), 

এইরূপ রলা হয়; অথবা সংক্ষেপে, ০-₹৮ * ০ হইলে, ৫--&-₹০, বলী"হয়। 

এইরূপ, টেল % *« ৫ হইল্লে, রে 91/772) এবং ৮*-৪-ল 1 

যে রাশিটিকে ভাগ করা হয়, তাহাকে ভাঁজ্য (9151050), যে রাশিটি দ্বার! ভাগ 
করা হয়, তাহাকে ভাজক (01510) এবং. ভাগ করার ফলে যে রাশিটি পাওয়া বর 

'তাহাকে ভাগফল (০5০11926) বলে। ী ০ 

টীকা । .০ কে” ছারা ভাগ করিলে যে ভাগফল পাঠা হা, তাহাকে 
সাধারণতঃ ঠ ছারা প্ররাশ করা হয়। 
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49. স্কুল ভিডভভ্ডা (দা া)08006768] [0701)081610118) 2 

(1) প্রমাণ করিন্তে হইবে যে, ০৮৮৯৮, 
যদি ০-+৮' ০ দ্বারা স্থচিত হয়, তাহা হইলে সংজ্ঞা্সারে, 

০১৫০ &, 

অতএব, ০-+৮৮১৮৮-%* ৮-&- 

(9) প্রমাণ করিতে হইবে যে, ৫-+৮-+০- ০6০. 
(৮-৮-০) % &6_ 1(৮-৮৮)-০১৯৫ ০৯৮ 

-[1106-৮৮)-৩১%০] ৮৮, 
০ (০-৮)১ &-&. 

অতএব, সংজ্ঞানসারে, ৫-৮-৮০-&- &০ 7; 

অর্থাৎ কোন একটি রাশিকে অন্য দুইটি রাশিঘ্বারা পর পর ভাগ করা; এবং 

পূর্ববোক্ত রাশিটিকে শেষোক্ত রাশিদ্ধয়ের গুণফল দ্বারা ভাগ করা একই কথা । 

অন্ুনি ৷ স্পষ্টই ০৮-৮০-৫০৮১ কারণ, প্রত্যেকেই %-+ &০ এর সমান ॥ 

(8) প্রমাণ করিতে হইবে যে, ৫+৮-৪০৯% 

এখন, ১*৮-1-৮৮৮-] 

অতএব, &% ট* ৮৮০৯ (8 *৮)-৫% 1») 

অর্থাৎ (০* ঠ)*৮-০, 

স্থৃতরাঁং, সংজ্ঞান্থসারে, ০+৮-৮ ঠা 

কাজেই, কোন'একটি রাশিকে অপর একটি রাঁশিদ্বারা ভাগ করা, অথবা পূর্ব্বোক্ত 
এ ০ রা ০ 

রাঁশিটিকে শেষোক্ত রাশিটির অন্যোন্যক (79০1)7০921) দ্বারা গুণ করা, উতভ্তয়ই এক 

[ছুইটি রাশির গুণফল.1 হইলে; উহাদের একটিকে অপরটির অন্যোন্তক 
০০/০:৩০৪)) বলে।] 

অন্ুুসি, | -%৯০৮০-৫১০+৮) 

মর্দন 1 1. ৯» কারণ? ০ স্ন৫১০-, 
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- 50. ভ্ঞান্গ ভিহু্সম্ক্ীল ন্নিজ্স 2 
যেহেতু ৪৯ (-৮)- -48, 

এন ৬ 
আবার, যেহেতু (- ০) * (- ৮)-০, 

শা * 25-8-28 দ দ 
গা রাত ৮ ৮৮ 7 
অতএব (1), (0) ও (77) হইতে ভাগের চিহ্ৃসম্বন্বীয় নিয়লিখিত নিয়ম পাওয়া 

যাঁয় ; যথা, ভাজ্য ও ভাজকের সঘৃশচিহ্ন হইলে, ভাঁগফলে ধনচিহ্ন, এবং অসদৃশচিহ 
হইলে, ভাঁগফলে খণচিহৃ হইবে; অর্থাৎ সদ্ৃশচিহ্ন ধনাত্মক এবং অসদৃশচিহ খণাত্মক 
ভাঁগফল উৎপন্ন করে। 

51. একটি সল্ল্ক্রশম্শিন্কে অশ্পক্প একটি সল্রভ্ন- 
ল্রাম্ণি লাল্রা ভাগ £ 

কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্র সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে £ 

* (1) যেহেতু 8৫2৮ * 52320 স্ক: 165১0? 

অতএব, (156585৫)- (5632০) _ 392. 

ডি কাজেই, ভাজ্য _1545880 
9 ১৮5৮৫ ১৫৫: ৪৪৮৪৯০, রা (1) 

এবং ভাঁজক - 58৮2৫ হইলে, ভাগফল - 892৮. 

. (৪) যেহেতু (-৮2:08562) * (845০2) _ 62:58263৫, 

অতএব, (69:582০ 82) (_9৫195509)-- _ 89509, 

কাজেই, ভাজ্য -6%:5&2০3৫. ৃ্ 
এ ০ 4555427855228% এ (7) 

এরং ভার্জক - -2০:০৮০০৮ হইলে, ভাগফল -**- ৫5০ 
(8) যেহেতু ,.. (-54885658) % ৫৮৪০০) -2028৫%%, 

অতএব, (-_ 20888082) ধ (-250885052) ₹ 48১০*-, 1" 
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কাজেই, ভাজ - 90%88968৫ 
-(-5)৮ 4 ৮০৪ ৮৫85 ৮৮৪ ৮02 ০ ৮৫১৮ ০১১ ঘা) 

এবং ভাজক -. - %৪8562৫ হইলে, ভাঁগফল » 48364. 

(), (1) এবং ([]]) হইতে, একটি সরলরাশিকে অপর একটি সরলরাশি দ্বারা 
ভাগ করিবার, নিম্নলিখিত নিয়ম পাওয়া যায় £ 

যে সকল উৎপাঁদক দারা ভাঁজক উৎপন্ন হইয়াছে, ভাঁজ্য হইতে সেই সকল 
উৎপাদক অপসারণ করিয়া 'উহার অবশিষ্ট উৎপাদকগুলির সহিত, ভাজ্য ও ভাজকের 

সদৃশচিহ্ হইলে, ধনচিহ্ন এবং অসদ্বশচিঞ্চ হইলে, ১৭৩৭ যুক্ত করিলেই 'ভাগফল পাওয়া 
যায়। 

॥ এখন 1207 _ (5 ৮ &?)-+ 0? -%6[-12-5]. 

তদ্রুপ, ৫৪০০-৫৭-13) 2 1-৯০৮£-&7 ) ইত্যাদি । 

অতএব, সাধারণভাবে, %, ও % দুইটি অথণ্ড ধনরাঁশি এবং ?% ১ % হইলে, 
077৮৯ ৫1৮ লু 07৮ 1, 

উদ্দা, 1. 187,375? কে _ 62721 দ্বারা ভাগ কর। 
ভাজ্য _ 187,372 

6 * 9 ১72 ৮? ৯72 ৯৫ ?. 

ভাজক - -- 67%,2727). € 

€ ,*,* ভাঁগফল _ - 37. 

উদ্দা, 2. -_ 24756 কে £ 6০০ দ্বারা ভাগ কর । 
ভাঁজ্য- - 2479: 

-(-6) ৯ 4 %:%% ৮০১ ৯৮১৯৮ ৯ ০. 

ভাজক - - 6%৮০, 
ভাঁগফল 4৫37. 

প্রশ্নমাল। £৪ 
ভাগ করঃ ৃ 
%. 165* কে -4% দ্বারা । পু %. 1896 কে 6%5 দ্বারা । 

৪. 20815 কে - 525০ দ্বারা । 4. 862০9 কে 195% দ্বারা । 
॥, 144৮55 কে -৭%2০ দ্বারা । 

৭. 26471 278,-2 . ধা 2: কে 102:5%5 দ্বাঘা। 
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-70256%98 কে --14:০%5 দ্বারা । 

64%:2৮705 কে -8%2৮765 দ্বারা । 

-- 81765 57,:4775 কে 27798?) দ্বারা । 

40. -69%7৮2০9 কে রন ১৮০, দ্বারা । 

11, 2522 0%929 ডর 52:6%2৪ দ্বারা । 

, 2, 4292 50237/92ও কে *- 14411218152 দ্বারা । 

18, ৪:৪। কে ৪৭ দ্বারা । 14. 92০5 কে _- 425? দ্বার! । 
৯. 56307 কে -8%৮5৪০ দ্বারা । 

*: ৫6. -9142529 কে 35785 দ্বরা। 
রা 

52. এ্রক্ষার্উ নক্ুশাদল্লাম্পিক্কে একি লল্পজ্লল্লাম্ণি ছ্বাল্রা 
ভ্ডাঙ্গ ূ 

4? নিয়মের তৃতীয় অন্ুসিদ্ধান্ত হইতে দেখা! যাঁয় যে, 
৫(৮+০+ 240 +74+ ৪5 ) ০৮ + ৫০ +%0.+ ০৫4 7 + 2 85585 

অতএব, (৮৮ + %০+%৫. ++ 717 ****** )-৯% 

-৮+০++61+71+ 1 

(৮৮ --০)+(6০-৮&)+ (6৫ - ০) +(%৫-৮ %) 1 (67৮ ০) + "1 

স্থতরাঁং, একটি বহুপদরাশিকে একটি সরলরাঁশি দ্বারা ভাগ করিতে হইলে, ভাজ্যের 
প্রত্যেকটি পদকে ভাঁজক ধারা ভাগ করিয়া, লব্ধ ভাঁগফলগুলির সমষ্টি লইলেই নির্ণয় 

পূর্ণ ভাগফল পাওয়া যাইবে । * ৮ 

৭১ 9০ ৩ 

উদ্দা, 1. 49322 - 629 + 1094 কে - 2৫6 দ্বারা ভাগ কর। 

নির্ণেয তাঁগফল _ 40902 -- 6225 + 10০4 
-- 200 

সাপ পা শিপ 

-- 262 »" 202 - 2202 র্ 

সু ৮4202 2054 8022 758০3, 

উদা. 2. 925 4০26 - ০ দ্বারা ভাগ কর। 

গ নি ৮4 
+ 69223 11092" 

৪ 906 -- 4226 - 223৫ নির্ণেয় 'ভাগ্ফল- এ 

১ ৪9৮4 4০+% + 592 
929 329 9%9 
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টাকা। “কিছু অভ্যস্ত হইলে মধ্যবর্তী প্রক্িয়াগুলি না দেখাইয়া একেবারেই ভাগফল লিখিয়া দেওয়াখ্যাঁয়। 

প্রশ্নমালা 19 
ভাগ কর: 

1, 9205 _2%2৪4কে ০০৮০ দ্বারা। ৪ £4- 86১ কে -% দ্বারা । ৪, 6৫42 _922+ কে 9৫285 দ্বারা । | 
4&1904%2 -925% কে - 8৮:% দ্বারা। *.. 
ণ্চ, 14275 _2125%7 কে -%25%5 দ্বারা । * 
৪. 41075 _ 127,272 41073 কে 477 দ্বারা । 
2:584505766205 _94%০৩ কে - 36225 দ্বারা। 

1225 82302 4-%0%£ কে - 43 দ্বারা । 
*. 107/57,4 _ 155?2 _ 207,316 কে 67:75 দ্বারা । 

110. 824৫2 - 59803 _ 8%£৫+ কে - 8725 দ্বারা । 
11. 14255 + 212:0%3 -28217%5 কে 27%5 দ্বারা । 
12, 15048 - 80725 _ 45৫6৪ কে 20425 দ্বারা । 
18. 605 - 723৫6 +80250£ কে -20%:%+ দ্বারা। 

/84০  125705142 _ 1 € 570 57672 - 2001%2%278 কে 257,:%2?2 দ্বারা । 16.” -22046£25% 482 +90%5620422%/424 - 8৫046224225 কে * 
- %2026222%/222 দারা | 

3০ 9০ 

বিবিধ প্রশ্নমালা 1 
1 

টা 4. কোন্ সংখ্যা & ঘণ্টা সময় বুঝাইবে, 6) যদি সময়ের একক অর্ঘণ্টা হয়; ) যদি সূমক্নের একক দশ ঘণ্টা হয়? , 
272 হইলে, 2-/ কত বুঝাইবে? পু &.পর্সিহগ, এর মুংজ্ঞা পিখ। সাংখ্ক এবং আক্ষরিক “সহগ, এর পাঁর্ঘক্য দেখাও । 163, 22৯, 7282৪ এবং 167,222 এর মধ্যে কোন্ কোন্টি %ঃ এর সহগ ? . "তা 



বিবিধ প্রশ্নমাঁলা ৫৯ 

6) এবং ১/৫ এর পার্থক্য কি? 
(১১৪ ৮- 4 হইলে, ,/৯ ”+৭/০৮ এর মান নির্ণয় কর। 

চ. যদি কোন স্থানের উত্তরে অর্ধ মাইল দূরত্ব 40 দ্বার প্রকাশ করা হয়, 
তবে প্র স্থানের দক্ষিণে 11 গজ দূরত্ব কত ছার! প্রকাশ করিবে? 

৪. একটি খণরাশিকে একটি ধনরাশির সহিত যোগ করিলে কি ফল হয় লিখ । 
ইহা হইতে প্রমাণ কর যে, +(-৮)- -৮. 

7. পবিয়োগ” এর সংজ্ঞা লিখ । ইহা হইতে প্রমাণ কর যে, 
-.4-6- - ভুত্বং ঠ-(-৪)-৪. 

8. নিম্নলিখিত সংখ্যাগুলিকে উহাদের মানের অধঃক্রমাঁনুসারে (1. 89806978705 

0:97) লিখ £ 9, 6, -3, ৭, -8, -1, 9, -4১ 19. 

7 [11 

1. ৫.4, ৮-ঠ হইলে, নিম্নলিখিত রাশিগুলির মান নির্ণয় কর, 
) ৫৪-৫১৯ ৮) (7) 4£ 7 ১ (7) 74 --7৫. ; ফ) ৪5 - ৪৮, 

৫% দ্বারা কি বুঝায়? % এবং %* এর প্রভেদ কি? 
৫-্7) ০7 £ হইলে, ঠ+ _ 4099 + 69282 - 4০৭ +৮ এর মান কত? 

রঃ ' এর সহিত নিয়লিখিত রাঁশিগুলির সম্বন্ধ কি? 

৪/৫১ 5/৫, ৪/ঞু এবং 2/৫. 

9০৮৮৮৫এগল 

*/2 _ 3৫ ১ ২8 -০১ _ ৫ এর মান কত? 

4 একটি ধনরাশি বা! খণরাশির পরমমানের অর্থ কি? রি ঠা 
বাইয়া. দা9। 

' ৮, যোগকর: 82, 7882১. 19221 এবং 1122% ১ 

রন -$ হইলে, উক্ত যোগফলের সাংখ্যমাঁন কত? 

6. * 1625১ 825, 94242, %4 এবং 2320 % এর যোগফল লিখ; 
2.4) % ল্ বা উক সোরকসর বাররান ক: 

। 75, /ণট--19০- -196 হইতে 4৫198 - 2০ বিয়োগ কর। 

৪, সরল কর; ৪০- [4% 17094 - (০-6%+ 82)1]- _ ৫ 

শা 
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না] 

1. নিম্নলিখিত বুর্ণনাগুলি বীজগণিতীয় প্রতীক সাহায্যে প্র্কীশি কর ঃ 
(1) ৫ ও & এর' সমষ্টিকে ০ দ্বারা গুণ করিলে যে গুণফল পাঁওয়া যাঁয় তাহা, 

চকে % ও £ এর গুণফল দ্বারা ভাগ করিয়া যে ভাগফল পাওয়া যায়, 
তাহার সমান । 7 

(৪) ও % একু সমষ্টির বর্গ, % ও % এর বর্গদ্বয় এবং % ও % এর গুণফলের 
দ্বিগুণ,__এতছুভয়ের সমষ্টির সমান । 

(3) % হইতে % এর বিয়োগিফলের ঘনমূঠীকে ?, ও % এর গুণফলের ঘন দ্বারা 
ভাগ করা হইলে, এ ভাঁগফল % ও % এর বর্গমূলঘয়ের সমষ্টি হইতে ন্যুন। 

(4) যেহেতু & হইতে ৫ বড়, অতএব এর তিনগুণ হইতে ৫ এর তিনগুণ বড়। 

2. 4, 79, 0, 7), 1, 7, £ বিন্দুপগ্ুলি একটি সরলরেখার উপর এরূপভাঁবে 
অবস্থিত যে, 47), 80, 07), 7018, 217, 7৫ দূরত্বগুলি যথাক্রমে 8, 4, 6, ৪, & এবং 
এ ইঞ্চি । 790 কে 3 দ্বারা স্থচিত করিলে, 7), 7917, 77, 74, 790 এর প্রত্যেকে 
কত দ্বারা হুচিত হইবে? * 

৪, এক খণরাঁশিকে অন্য এক খণরাঁশির সহিত যোগ করিলে, যোগফল কি হইবে 
বল। -6 এবং ৮.4 হইলে, -৪, _- 862৮, - 87১, -%৪ এর সমষ্টির মান 
নির্ণয় কর। 

4, কতকগুলি নিদিষ্ট অঙ্ক লইুয়। দেখাও যে, উহাদের যোগফল অঙ্কগুলির ক্র- 
পরিবর্তনের উপর নির্ভর করে না (অর্থাৎ ক্রমপরিবর্তন দ্বারা যোৌগফলের কোন পরিবর্তন 
হয় না)। 

৫ ০, ৫. 16১৮-10, ০-ঠ১৫-] হইলে, (০- 5005০ - ৪) + (৫-৮56+9) 

এর মান নির্ণয় কর। 
কী 

রি ০২, ৮_ঠ হইলে, প্ুমাণ কর যে, * , « 
ত 1275 

/ ৪48 ৮৫4 03৮1 %202 _ ০৮৩ 484, ৭ 

৫. যোগ কর 2 _ 3৫2 ঠ45০-০2-810, 22 -চ-18 +68০ এবং 
'2] রি - 108, রর 5 ৃ 

8. সরন্ব করু; ৫&-15৮-%%- (95 -9) + 95 - (6 - %% _ এ). 
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প্র ) 
| ৫০- 9 হইলে, 

(1) ১/£9- ৯4 এবং (2) »/49- ২/৫৫ এর মান নির্ণয় কর। ' 

%. কতকগুলি নির্দিষ্ট অঙ্ক লইয়! দেখাঁও যে, রাঁশিসমূহের যোগফল নির্ণয় করিতে 

হইলে, উহাদিগকে বিভিন্ন বিভাগে (৪৮০৭০) ভাগ করিয়া নির্ণের যোগফল শ্রী বিভাগ- 
গুলির সমষ্টিরূপে প্রকাশ করা যায়। 

8.২/%-9%, ৮- 3 এবং ০-4 
&-৮+০,৪-০+০।০-%+% শা 4 

&+৮- টাকি _-& ০ +- ॥ এর মান নির্ণয় কর) 

'বীজগণিতীয় রাশিমালা*র সংজ্ঞা লিখ । রা ও মিশ্ররাশির মধ্যে 
পার্থক্য কি? 

49282 একটি মিশ্র, না সরল রাশি? দৃষ্টান্ত সহ বিভিন্নন্ধপ মিশ্ররাশিমালার 
নামবল। 

5,259, %-৮৪, ৫০:৫১ ৯-৮ হইলে, 

১/2(০ +%)2 + ২/(০+)0৮- 2)+ 2/০(8-%)5 এর মান নির্ণয় কর। 

6. কিয়খপরিমাণ অর্থ 4, 73 ও 0 এর ভিতর এনবপভাবে ভাগ করিয়া দেওয়া 
হইল যে, ৪, 4 হইতে ৫ পাউগড বেশী এবং 0, ৪ হইতে & পাউও্ড বেশী পাইল; 4 
2 পাউও প]ুইয়া থাকিলে, সম্পূর্ণ অর্থের পরিমাণ নির্ণয় কর। 

£ যোগ কর। | 
০2৭ 9০৮ - 925 92 -8৮১ 4025, &৮--$9,+ ৮৩ এবং 2৮ - 8৮5, 

8, সরল কর £ঃ 

1225 -(082 -2%)1-1%2- (4৫০2 782) + 192 _ (8%% - 22) 

ভূ ৰ 
. ৫. গুণফলের 'মাত্রা" এবং 'মাঁন” কাহাকে বলে? “সমমাত্র রাঁশিমালা” কাহাকে 

বলে? একটি ষষ্ঠমানবিশিষ্ট ও একটি সপ্তমমানবিশিষ্ট ত্রিপদ (600020151) সনমাক্জ 
চিনি 

&, ০৯৮- ৮:৪৯০/৭ এর মান ির বারি হইলে, কিরুপে আর্ত 
করিতে তত | 

পাক (8০৫০) সংজ্ঞ লিখ | নি +$) এর সরল উতৎ্পাদকগুলি 

কিক ? 
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4, ০7৮4 এবং ৮-% হইলে, 
20০2. _ 62/৫চ 2922 টি এর মান নির্ণয় কর। 

, ১ হইলে, (৮০ - 22 + 6০45) +(- 927 2৮১ + 44522) 

+(-11 43 + 2 _ 2) + (925 +9+ 8% - 4০) এর মান নির্ণয় কর। 

দি এও ৫-_ (৮-০)-৫-৮০৮1+০, ৫১ হইতে বড় এবং ৮, ৫ হইতে 

বড় হইলে, এবং প্রত্যেকে ধনরাশি হইলে, উপরোক্ত ত্র কিরূপে সাধারণভাবে প্রমাণ 
করা যায়? 

9. সরল কর: 2০-1[(9০-9&) -102৫- 8%) - (০75). 

৪. কখন্ একটি সংখ্যাকে আর একটি সংখ্যাদ্বারা গুণ করা হইল, বলা হয়? 
সংজ্ঞাঙন্ছসারে, -৪ ও -4 এর গুণফল নির্ণয় কর। 

ভা 
1. সংখ্যার 'শক্তি' ও উহার “হুচক” এর সংজ্ঞা লিখ; এবং একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা 

উহছাদিগকে/রধাহযা দাও। 
2, &-16+ &-10,%-, %-] হইলে, 

-%) /242+22+ *+/(৫-2)+%) এর মান নির্ণয় কর। 

8. দেখাও যে, 

৫9 +&9 +03 -- 9৫০০ - (৫ +0+0)062 +&2 102 - ৫৮ - &০ - 00), 

(1) যখন ৪-৪, ৮.4, ০-$$ 
(9) যখন ৫ -$ 6০- এ, 07 তু, ত 

4. যে নিয়মের সাহায্যে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়৷ যায়, রই নিয়মটি” 
লিখ ঃ ৫&-৮+০-০+০-7-(৮+০+9)1+(-৮-০-7). £ রি 

চ. 4০-_ (-15) -ঠ, এইটিকে দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রতিপন্ন কর। 
6১/০- 1৭, %-16, 2-15 হইলে, নিম্নলিখিত ৬টি বীর 

নির্ণয় কর £ রি _ 95 //2 4247 19542 - 855. 1825 এবং 222455475৮2. 

গল. নিয়লিখিত রাশিটিতে উল্লিখিত প্রক্রিয়াগুলি বর্ণনা কর £ , 
£০-[4৮-$82- (24-72)1]. 

৪,০৮4) ৮.৪, ০০০, ৫০ 1 হইলে, রর 
11098 + ৮5 +০১+9)0+৮-0০- ০০ -%৮2 +62)৬-95] 

এর মান নির্ণয় কর। নর 



বিবিধ গ্রশ্নমাল। ৬৩ 

ডু 

1. নিয়লিখিত রাশি দুইটির মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর £ 
(1) -&৫ এবং ৫+৮১৮০; (9) ৫£ এবং 4১ (3) ৪8৫ এবং 94৫) 

(4), ৯/৫০+৮ এবং ১/০+97 (5) /৫৮ এবং ২/৫৮. 

৪1১ &- 2 ০৪১ ৫0 হইলে, নিম্নলিখিত রাশিগুলির মান নির্ণয় কর £ 
৫০৮ + ৮2০ +-০5০+56 

(1) 725০+2)-51-9+06-8), 
(9) 9৯ -৫3 +2/406- ৫) - £/8086 +8৮+ 9০ - 92). 

ৃ ৪. ৬খ+ও যে, (৫+৮+০)০+১+6১ 705, (৫+৮)১+(9+০)+ +(০+৫)5 

+6০০ এবং 2%3 +92(০ +০) + 29 + 862 (৫ +৮) +965 +842(৮+০)+ 8৫০ 

পরস্পর সমান, 

(1), যখন ৫79, ৮-৪১ ০74; (9) ,যখন ৫- ৭, ৮-5 4) ০.৮]. 

£-্্ররল কর £ 

(1) 1-1[1-11-(-1+%))]) 

(9) 3-0৮-%০)-1%+০-(3০-৮- %)- (2 - 9৮ + 49). . 

5. নিম্নলিখিত বর্ণনাগুলি বীজগণিতীয় প্রতীক সাহায্যে প্রকাশ কর £ 
(1) দুইটি সংখ্যার সমষ্টি ও উহাদের অন্তরের গুণফল, সংখ্যা দুইটির 

বর্গদ্বয়ের অন্তরফলের সমান । 

(?) দুইটি সংখ্যার সমষ্টির বর্গ, সংখ্য৷ ছুইটির বর্ণদ্বয়ের সমষ্টি হইতে উহাদের 
গুণফলের দ্বিগুণ পরিমিত বড়। 

6" 39, ৯৯ হইলে, 17-5৮-[-৪৮-14(৫- ৪)_ (2০+-8৮)]এর 
মান নির্ণয় কর? 

ন.-যদি 7-5+4৮-665 2৮7 _-8৫-9৮+70, (৮ 90০+%৮ - 56, 
এবং £ -194 - 8৮ +9০ হয়, তাঁহা হইলে, 

7-(2+0)+ 4 এর মান কত? [মাদ্রাজ প্রবেশিকা, 1883.] 
৪. ০-$৮1+20-58, -£০+5$- $৮1+৫, £2-29+০-০, 2৫ -394+% 

- 8০ এবং ৪০ -6৮+8০-£ এর সমষ্টি হইতে এ: -38:৮+ 8০ - 2 বিয়োগ কর। 

কানা 

তু. ৪ ঠ ছুই অথ ধনরাশি হইল, প্রমাণ কর যে, ৪০১৮ ০--৮ ৮০. 

2, 147 ০(% +) এবং নন্রিরারাদী 

&+4 বং 4 এ -% এর প্রত্যেকের মান নির্ণয় কর। 
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8. ০(৮+ ৮) ০৫+-০% এই অভেদ-(1967185)টিতে, 

0) ০ এর পরিবর্তে % +% বসাও, এবং ইহা হইতে (%+-%)0০+5) এর 
মান নির্ণয় কর ।, | 

(2) ০ এর পরিবর্তে ০+৮ বসাঁও ,এবং ইহা হইতে (০+০) এর মান 
নির্ণয় কর। 

4. সরল কর: (1) %0/-2)1+%(2-2)+20০-%) ; 

(9) 228 

22 £% চ% ূ 

৮. প্রমাণ কর যে, - | 
(1) % ও % দুইটি অথণ্ড ধনরাশি, এবং প্র হইলে) ৫ +৫% _ 27৮-%5 

এবং (2) &+৮-+০-৫০-৮৫০-৮%-৫ + 0০. 

6. ০- 92% - %2 -* 225 ৪ 82 - ৮৮2 এবং ৫ 32৮ %% -%2 হইলে» 
শা 

&+৪+-০ এর মান নির্ণয় কর। 

না, 35010 1525? 6244 02002505061 £2£ + নুট্র০15050 1027 ঞ&ু ?/2 কে 

2403650722%£2€ দ্বারা রী কর । 

৪. 860£08£5 02012? 928 4-435 ৫1572 ০০ 192 109,8০১ 2 ?% 2 
1802 909106 1528%12870 কে 26291061289 £%৪ দ্বারা ভাগ কর।॥ 

্ভুর্থ অপার 

সরল সুত্রাবলী ও তাহাদের, প্রয়োগ 
(৪12 [917700]99 ৪08 10861 8])])1108110779) 

53. সনহভন্তা £ বীজগণিতীয় প্রতীকের (91290781081 এন) সাহায্যে. 

সাধারণত্থাবে প্রকাঁশিত কোন সিদ্ধান্তকে বীজগণিতীয় সুত্র (81895251081 60০20019) 

ৰা সংক্ষেপে, শুধু সূত্র 1০:০519) বলা হয়।* স্থত্রের সাহায্যে "সংখ্য। অন্বন্ধীয় ষে। 
সিদ্ধান্ত অত্যন্ত ্ লাধারণভাবে প্রকশি করা যায়। 



সরল হুত্রীবলী ও তাহাদের প্রয়োগ. . ৬৫ 
্ 
54. সুআ ৪8 ৫০+6)১-৮221+22৮1+625. 

| (৫+০)2 7 (৮+ 9)(৮+ ৪) 

- %(৫ + &) +.৯6৫+ ৪) 

-%£ +92+02.] 

স্বতরাং, দুইটি রাশির সমষ্টির রর্গ, রাশি দুইটির বর্গদবয়ের, এবং উহাদের গুণফলের 
দিগুণের, সমষ্টির সমান । 

অন্ুদি. । ০ + ০» (৫ + 9৮ + ৮2) - 9 
৮ (৫, + ৮)2 - 2209, 

উদ্দা., 1. 2০+3% এর বর্গ নির্ণয় কর। 
(92 4 9%)2» (9%)5 + 9(9)(8??) + (8) 

»5 422 1 19%2% + 92, 

উদ্দা, 2. ঠ%+4. এর বর্গ নির্ণয় কর। 
(2% +4)2 _ (52)2 + 9%(5%)(4) + 45 

- 25272 +40% 716. 

উদ্দী. ৪. £০১+%£ এর বর্গ নির্ণয় কর। 
(493 +70£2)2 _ (403)2 + 204,3)079) + (79)2 

স্ত106 +56%305 + 4905. 

উদ্দা, 4 ০+০+০ এর বর্গ নির্ণয় কর। 

(০+৮+০):-1%+ (6+০))2 [৮+০ কে একটি পদ ধরিয়া] 

-&৪ 420৮ +০)+ (৯10) 

৮০02 12? 1290 + 82 + 90০ 102 

75৫2 162 1702 49 1240 + 56০, 

উদ্দা, 5. ++০+৫ ধর বর্গ নির্ণয় কর। 

:৫+৮+৫+০)+-৫৫+2)+(+9)+ । [৫+৮ কে একটি এবং ০+ কে আর 
ঃ একটি পদ ধরিয়া] 

₹ল (৫ 47৫) + 20০ 4+ 006 ৪)+(০+৭), 

(৪2 + 2৫৮ + 82) 4904০ + ০৫ +8০+ 8৫)4-(62 +267+45) . 

৮০,024 02+ ০2 122 + 9০০ 4200 + 20 + 2৬ +224+ 2৫৭, 
বী-_€ 
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» 6; সরল কর ং 

(৫ »+.০)-০)5 + 904 ৮--০)(৫ - &+ ০) + (৫ -- ৮470) 

£+৮-০ এর পরিবর্তে এবং ৫- &+০ এর পরিবর্তে % ধরিলে, 

প্রদত্ত রাশিমাল। -%2 +22% +%* 

- (০ +%)2 
-1(০+৮-০)7+ (4 -০4+))2 

- (2)2 _ 42. - 

. ৪. 218১ %- -9 হইলে, 9 +390% +%5% এর মান নির্ণয় কর। 
প্রদত্ত রাশিমালা » (3) + 203%)05%) + (5%)5 

- (827 5%)2, 

কিন্তু 9+5%-3 * 15+5% (-9) 45 - 4৮ ০. 

,*, প্রদত্ত র।শিমাল। -০. 

প্রশ্নমাল। 20 

লিখিত বাঁশিগুলির বর্গ নির্ণয় কর £ 

4» ০474. %. 9৫49. 8. 2498. 4, 2০41. 

5, 2644৮. 6.. 5০4৭6. ?.:2% 482. 8. &2 42৮৫, 

9.822 5982. ১:40. 42 +%9. 11. ৫+9৮০+ 396. 
চ4 

19. ৮4 ৮০ + ০৫. 18, 2+ 3214). ৫4. 22724 22. ০ 

15. 97 9% + 4৪. 16. 2241১ 124. 17. 2 1+% + 2 + 9." 

88, 9০+491+০7+ 2৫. 19. 27217 4% 1 92.20. 477 + 87 + 91) 4 9.৮ 

কর 5 

91. (০+%)১ 720০ +%)0-%)+ (-8)+, 

29. (০--%1+2)2 +(+2-2)2 + 90০ % + 2) + 2 - ০). 

%8,. (9 - 9৮1 40)2 + (%৫ 7৮8৮ ৮ 46) 75909 - 9৮ + 40)(2%+ 2৯ - 4০), 

24. (5- 7৮) +9৮০ _ ৭8)(9৮ - 4৫) + (9৮ - 49). 
25, (22-5% - 82)2 +06% + 32 -%)১ + 9092 -5% - 95)06% + 82 ০), 

)শান নির্ণয় কর £ ৬ € 
গু চু] 

20. 925 4519 + 4 যখন্ ০- ৮]. 

22. 16৭ 64% + 64, যখন 2.7 - 9. 
৪ ৬ ৫ " 



সরল হ্যত্রাবলী ও তাহাদের প্রয়োগ . * শখ 

28. 9572 + 407৮ +16%১ যখন ?%৮- -18 এবং % ৮95, 
29, 492 + 56০৮ +16629 যখন ৫- -দ এবং ৯19. 
30. 645 + 160 +605, যখন "০ এবং ০-5 - 49. ₹. 

81, 8912 + 1825 4+252, যখন £- ৭7 এবং £- -6৭. 

32. 8072 +189%) + 1912, যখন ?9-1% এবং ৫.» -৭. 

88. সি এ স্ম4 হইলে, দেখাও যে, 72 +( 15) 24. 

ও 

55. স্ুজ্জ2 (৫-৮)-৮০-2০৮+ 82 

, [(০-৪১৯ (০ - ৮)(৫ 46) 
* 75 ০(৫ - &)- ৮96৫ - ৮) 

৫2 - 26 +82.] 

অর্থাৎ, দুইটি রাঁশিব অন্তরফলের বর্গ নির্ণয় করিতে হইলে, উহাদের বঙদ্বয়ের সমষ্টি 
হইতে রাশি দুইটির গুণফলের দ্বিগুণ বিয়োগ করিতে হয় । 

টাক1। এই সুত্রটি প্ররুতপক্ষে পূর্বব স্ত্রেরই অন্তর্ভুক্ত ; কারণ, 
(৫- ৮) -1&4+ (- ৮0155 &হ +9%0(- ৮)+ (- ৮) _ &2 - 2০৪4 ৮2, 

জন্ুুলি, 1. ০০ + ০2» (৫ - 9০৮ +৮)+ 9৫৮ ৯ (০ _-&)2 + 28, 

অন্ুসি. 2. যেহেতু, (৫ + 9)2 -%2 + 2০462, (1) 
এবং (৫ - 09) - &2 _ 2০ +:,১,,&9) 

অতএব, (৫ ৮)2., (৫-- 6)2 1 456 

এবং (৫- ৮)-(০+ 6)2-42%, 

আবার, (1) এর সহিত (9) ধোগ করিয়া, 

(৫+৮)০+(০- ৮)2-2(০০+ &2) 7 
এবং (1) হইতে () বিয়োগ করিয়া, 

১ (০+8):-6৫- ৮)৮426- 

উদ্দা; 1. ৪০-4৮ এর বর্গ নির্ণয় 'কর। 
(8 - 48) _ (59) - 2(8)(49) + (48)হ 

এ 92 _ 240 1605, * 

উদ. %. ০-%-এ এর বর্গ নির্ণিকর। 2 
ডিই নন (8 + 5): ৪ 

- 92(% +2)+ (04 ৯5 ১%1 
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02 -- 22% 222 172 + 22 4+ 82 

০০2 1+%/2 4122 -- 9% - 222 + 9%5. 

উদ্দা1, 8. 2 -8% -4এ এর বর্গ নির্ণয় কর। 

(22 - 9% - 42) 71292 - (8% + 42)12 

- (92)2 _ 2%(92)(32 + 42) + (8% + 42) 

- 422 _2062% 1822) +103%)2 + 209%)(42) + (42)£] 

-, 422 -192% - 1622 + 9%2 + 242 + 1622 

42 +9%2 11622 - 19% - 1622 + 941, 

* উদ্দা, 4. -৯-০+৫ এর বর্গ নির্ণয় কর। " 

(০ --:0-1+0)2-10- ৮)-৫০-2))2 

লু (৫-&)০ - 9 - ৮)(০- 2) + (6-2)2 

- (%£ - 9০৮ + 92) - 20০ -_ %0- ৪৯০7 89) + (62 - 2০0 + 02) 

-- 02 _ 21৮2 - 29০1 9%2; 1 2৮০ _ 990 4+ ০ - 2০ 722 

৫2112 402 102 _ 2৮ - 928০ + 200 + 2৮০ _ 2৮৫ - 9০2. 

€ 

উদ্দী. 5. সরল কর £ 
(০০ - ০% 1 02)2 + (9৮ -০% -028)2 - 209 - 9% + ০2)(6 - &% - 02), 

০৮ - 0%+ 602 এব পরিবর্তে %, এবং ৪৮ - 0?/-- ৫2 এর পরিবর্তে % ধরিয়া, 

' প্রদত্ত রাশি 7৮2 +7,2 _ 2787 - (7 _ ?%) 2 

-- 1৫62 - ৪402) -_ (6 - &% -02)1£ 

- (902)2 - 40322, 

উদ্দা, 6. ০-16 এবং ৮6 হইলে, 9৫2 - 48৫ +645 এর মান নির্ণয় ক: ' 
প্রদত্ত রাশি »- (8৫) - 9%(9)(8) + (98) 5 

* »_ (2% -- 8) 

» 5 (45 -48)2 ০ (হি 3)2০59, ৭ 

* প্রশ্নমালা 21 

. নিয়লিখিত রাশ্িশুলির কচ নির্ণয় কর: ০ 
1, 2-:58% রঃ গর, 9৮-৬, 8, 9০-5%- 

4, ০৫৫ ৮ 8৮. ».870- 57৮. * 6, 771 - ?7%. 
০৪৩, রি গ্ 



সরল হ্ত্রাবলী ও তাহাদের প্রয়োগ ৬৯ 
935 
5, 792 _ 70. ৪, 22% _ 2, 90 23 £- 95. 

10. ১8০ - 85, 11৮ _2%2 _ ০০. 19. 22%/2 22. 

18 02০4 _ 02%£. 14, 6 - 26 _ 9০. 0, ৮9০ - 8% - কু, 

16. 2 4? -- 5৫. 17:০০ 29৮2 78562. ৪, 0-%-০-৮&, 

19. ৮ - 9৮ -৪৮ -_4%. 20 *90-1. % 21,” 190-8, 
££. 5০০-৪... ৮ ্ ্ঁ 1000 -৭. 

সরল কর ২ 
|] 

24, (৫ +9০)2 - 90 + 9৮)(৮ - 9) + (৫ -- 9৮), 

%চ. (2৮ 48459) ++ 4৮ + 8০) _ 22০ - 4৪ + 5০)(2০ +48+5০), 
26. (9%+5৮7+70)2 4070 - 4৫ + 50)5 - 909৫4 5৯ +70)060 - 46 + 6৮), 

27, (222 -%2 _522)2 _ 20225 -%5 _ 522)0625 + 922 -%2) 
2 রী 10022 + 222 -_%2)2. 

28. (৮ _ ৪০ +6%)2 + (৮০ + 49০ +2০)5 -_ %(৫ -_ ০০ + ০9)(০ + 4৮০ + 2৫). 

মান নির্ণয় কর £ 

29. %2%2 _ 190 + 8602, যখন &--4১ ৮-৭ এবং ০.5. 

20, 22/2 - 9425 + 14482, যখন 2-দ,% 79 এবং ৪.6, 

81, 9506 1+%)2 4282 10266 +%), বখন 2. 45 %- - 99 এবং 2 স্ত 129. 

82. 9০2 - 490(0 48 ৮) + 4904 +&)2১ যখন ৫. -87, ৮75? এবং ০-4৮, 

98. 6407? _ 59) _ 96(7% - 52)? + 39607, যথন ? - 98, £-” 99 একং 7» 46. 

১4, ৫- ১4 হইলে, দেখাও যে, ০০+($) 29. 

56, *স্জ 2 (+6)(৫- 6)-&2- 
[(& + 9)0৮ - ৪) _ (৫ _ &)+ 90৫ - ৪) 

-০2 - ০৮ 70 _ 02. 

গু € দি 81 

অর্থাৎ, দুইটি রাশির সমষ্টি ও বিয়োগফলের গুণফল বাশি দুইটির বর্গদ্বয়ের 

বিয়োগফলের সমন । 

ীকা। বিপরীটতভাবে প্রকাশ কমলে ৫৪ -*৮2 ৮ (৫ +&)(৫- &),. স্থতরাং, 
৪ -৪ এর আকারে প্রকাশ করা যায় এরূপ যে কোন রাশিকে; রাশিঘ্ধয়ের সমষ্টি ও 
বিয়োগফল-_এই দুইটি উৎপাদককে বিশ্লেষণ করা যায়। 
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[কোন এবটি রাশি, অন্য ছুই বা ততোধিক রাশির গুণফলের সমান হইলে, 
শেষোক্ত রাঁশিসমূহের ,প্রত্যেকটিকে পূর্বেধীস্ত রাশিটির উ্তপাঁদক বা গুগনীয়ক 
(69০6০) বলে |] 

উদ্দা, 1. 9%+5% কে 2০-5% দ্বারা গুণ কর। 
(32 +5%)(82 - 5%) _ (32) - (5%)£ 

-০9০2 _%5%5, 

উদ্দা. গ ৫+৮-০ কৈ &-%+০ দ্বারা গুণ কর। 

(৫+৮-০)০/-৮+০)-1+(৯-০)6-৮-০) 
-ঠে£-(৮-০)5 * 
৫2 (৮2 _ 280 +02) 

_%2 02 +200-০02. 

উদ্দা, 8, 22 1+%/+%2 কে 22 -%%/+%5 দ্বারা গুণ কর। 

(62 +2%% +%5)062 -%% +%2)- 10০5 +%2)+ 2&)102 +%2) -2%1 
(52 +%2)5 _ (5%)5 

-* 4+222%/£ 1%+ -22%£ 

2৫ 1222 1+%5. 

উদ্দা, 4. সরল কর : (৫ + ৫৮ +2)2 - (2 -+02)5. 

| ৮ রাশি- 19 +০৮+22)+ (62 -০৮+2) 
৮1602 + ০ + 02) _ (2 ০ 

“(92 ঈ- %০2) * 2৮ 

_ 96৫2: + 02) * 2৮ - 46062 +&2), 

উদ্দা, 5. (9720854) - (9796849) এর মান নির্ণয় কর” , 

প্রদত্ত রাশি - (9796854 + 9726849)09796854 - 90849) 

€ -₹ 19459703 ৮ 8» 97268515. 

উদ্দী, €. (৫+) -(০-)5 কে উৎপার্দকে বিশ্লেষণ কর। 
প্রদত্ত রাশি-10০+8)+(00-2)14+৮)-৫০-9) 

(৫+০+০-)6০+৮- -০+). 

হি 1664 --:818 কে উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর।* 
প্রদর্ত রাশি - (4০2) - (922) 
| (402 1 9262)0402 _ 922), 



সরল হুত্রাবলী ও তাহাদের প্রয়োগ ৭১ 

আবারতঠ় 4%2 - 925 ল (9৫)2 - (92)2 - (9৫ +9%)(2& -- ৪০). 

অতএব, প্রদত্ত রাশি _ (4০ + 9%2)09৫ + 82)(2& _ 82), 

প্রশ্নমালা 22% 

গুণ কর ্ + ৮ 

০+98 এবং ৮০-3, 2, 52+18 এবং১৮ ৮719. 

০+9%% এবং 2 - 9. 4. ৫ঠে ₹% এবং ৪০ -" ৪%. 

277 +-?%2 এবং ০% -(5, ০6. চ%1+%2 এব 2% - &%. 

৮৪. 
0 

ঠে -. 278 এবং তে 722. 22% +2%2 এবং 2%2 - 22%. 

2+], -] এবং” 22 +1. 10. ০০ +22, %৪ -95 এবং ৫4 +৮, 
11. %+৮9+০ এবং &+৮-০, শু, &+৮+০ এবং &-৮- ০. 

19. ?%2 + 727 +7%5 এবং %%2 ১:877872 

14. 2 +%% +%%/০ এবং ০2 _ 292% + 2. 
2. 0০ --0% 102 এবং 2 161 - 02. 

16. --০০+০%+05 এবং % + 0% + 05. 

1. 827 -_ 027 + 02? এবং ৮27 +02% _ 22?). 

18, &3 -৪8৪১ +2%705 এবং &৪ +8৮3 _ 9169. 
19. £02 _ 2%%%+5% এবং %2%5 + 9০০ + 9. 

20, &42£ _ %222 4] এবং ৫০ 40222 "1, 

21” %হ 1+ / 9.7 172 এবং 72 - ২.7 17৮1, 

1, ১০ 9০119 22 4+ ৭ %০+1 এবং 2*-], 

০ 9৭ ৩ ৮৯ 

সরল কর ঃ 
রি ৬৮৮৮ টে 

£8. (০+৮-০)৮-৫-+০)০, 84, (০-9১+3০) -৫৫+৪১-৪০)৯, 
25, (5 1+2%1+%2)2 _ (62 -2% +%2)2. 

86, (০+%-:+৮) _- (০--% +৫- ৮). 

2, (2০+9৮-5০+ 7) -: (2৮3 +58- ৭). " 

মান নির্থয় কর : * 9: 
98. 234$ «2845 _ 9348 % 2849. £29.. (53497) -.(53487)5. 
80, 49856? » %98567 - 49859 %* 49856 রা 
উৎ্পাদকে বিশ্লেষণ কর £ রী 
817 25%5 -- 86. 8%. 9০2 - 1692. 3. ৯1672 - 49%2, 
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84. 42 - 81৫5. টি 0222 _ 6402. 86: 362* - 19114. 

87. 49 _642হ. 8.+14402 _ 9525. 89. (০+ ৮) - 6৫. 
40. “ (০+95)2 _ 2505. 1. 4 - (০ _ 4৮)2. 

৮৮49, 02 _ (99 - 36). 42, 2£ _-81%£. 

, 4. (০-%)2 _ (০ - &)2. রত, 814 _695%%. 

46. (4৫ +%9)2 - (3 - 8৮). নি (92 +5%)2 - (2 -৭7%)2. 

35. (৫ + 9৮ - 3৫) -৮(০+৮-)2. (97৮ + 9% -_ 8%)2 - (9% + 3?) 

50. (32 - 4% +759) - (9% - খভিশ্ 

, 5, সুজ £ (০+৮)০-০১+ 32 +8০১+5 

অথবা -৮ ১16০ +526021+ 6). 

[( +%)২ _ (০ 4 ৮), 1 &)2 

(৫ + ৮)(৫2 4+ 21) + &2) 

- (৫2 + 2৫৮ + 22) + 90৫2 + 2৮ + 02) 

3 +93৫2 422 +03 5 

আবার, এই শেষোক্ত রাশি _ &3 +3০%(০ + 6) +%3 
_€৩ ++ 380৫ + &).] 

অন্ুুসি.। ০৭+৮5 _1%৪ +&5 + 3০৫০ + ৮)) 7 ০৮৫০ +৮) 
-(৫+০0)3 - 8৮6৫ 40). 

উদ্দা, 1. 2-+5৮ এর ঘন (6৪7১৪) নির্ণয় কর। 
(8০+ 5%)১ _(9৫)5 + 908৫)2(5) +309৫)059)2 + (5)১ 

2703 + 8(9&2)05) +908৫)09582) 4 19583 

-- 5০৩ + 18529 + 29502 +- 19583. 

উদ্দা. 2. সরল,কর £ 

(৮ - 2০ 1806- %)5( +)+80+2)- &). 
[কলিঃ প্রবেশিকা, 1876.] 

“৮--% এর পরিবর্তে ৫ এবং €৮+1/ এর পরিবর্তে & লিখিলে, 

| প্রদত্ত রাঁশি ০ +৮3+ 962 4+ 3624 

| ০৮০3 49392478০22 4৮99 

- -(0০+৮)১ -1০-%)+06+%)5. 
(22)2 825. 

্ 



সরল ুত্রাবলী ও তাহাদের প্রয়োগ ৭৩ 

উদ্দা, 9. ০+৮-5 এবং ৫% ₹6 হইলে, &3 +০* এর মান নিরধ় কর। 
এখন 3 +৮১-(০+6)5 _ 8৮৫০4), * 

-&3 -3 * 6 * &-195 -9০0-35. 
রঙ 

উদ. 4. ০+ -1) হইবো, দেখাও যে, 2৩403) ৮5 -8৮. 

&3+৮3- (০ ০)১ - 3৮৫, + &), 

ত৩+(8:) -(০+ 2) 3০. (5+ এ] 

পরা 1 1) 

অতএব, নির্ণয় মান -?3 _8%. 

উদ্দা, 5. ?+০+7 এর ঘন নির্ণয় কর। 
(৫ +৫ +7)১ - 10 +) +?715 

০ (? +0)১ + 3014 2)2?4+ 9) +2)75 +7'5 

-- (9১ 4+ 8798 + 32৫2 +৫2) + 3৫2 +-%9৫ + ৫2)? 

+8€% +)72 +73 

199 1৫৩ +73 4+ 8792৫ 4+ 970৫2 +- 92274 82972 48৫27. 

43072 + 01997". 

উদ্দা, 6. 2-ঠ এবং %- -2 হইলে, €৪ +92% + 9722 + 27 এর মান 
নির্ণয় কর। - - 

প্রদত্ত রাশি _%5 + 922 (3) + 8203) + (9%)3 

-(০+8%)১-(5-6)১-(-1)১- -]. 

১. প্রশ্নমাল। 223 

যেহেতু, 

নিষ্ললিখিত রাঁশিগুলির ঘন (0০) নির্ণয় কর £ ই ূ 

চু ০43. 2, » 2271. 8. ১৪৬ + 6. 4০14০1+38%. 

ঠ, %2 4 %/৯/ 6. ০/ 45. 2০ শ-০02৫. 8. ০+৮+%6. 

9, 22 *- 3% + 2. $0, ০১ 4+%5. 

সরল কর £ 
41. (87 + 57) ৯+ 8027 + 5%) (7৮ _ 57) 

+ 9087 +-5%)(97৮ _ ৮5 1 (27 - 57%)5. 

51. 3789) + (9% -2০)১ + 36 +&)(9০ -8%)(9% - 92). 
রঙ 
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13. (3০-?5)৭ + ৫0 _ 39)ও + 9৮03০ - ৮)৫0৮ - 3০). 
14. (5 -_ 2)৩ +(3 ২ 4%)3 + 30৮ + 10052 - 9)0 - 4০), 

16, (39 --7%)১ + (62 - 1)3 + 908 - 1009 -৭%)(2 + 9), 

46. (৮-৮+০)১ +0৮+৮- ০)১ + 6122 _ (৮ -০)21. 

23 +%3 এর মান নির্ণয় কর £ 

5, যখন +৮৯- 6 এবং &৮- ৭. 

418. যখন &+৮- ৭" এবং ৮75৪. 
্ 
্ঃ ও 

9. ০+ 2 -৪ হইলে, দেখাও যে, ৮৪+(8) -18.. 
লি সক 

৮০. ৪41 রি - ধু হইলে, 5০+($): এর মান নির্ণয় কর। 
£ 

নিম্লিখিত রাঁশিগুলের মান নির্ণয় কর £ 

21. 23 + 062 + 19 + 8, যখন ০% - - ০. 

22. 2৩ + 192 + 48 +045 যখন 2 -5- 
%2. -8৪%9 + 3692৮ + 54682 + 27৮3, যখন &- -3 এবং ৮০. 

24, 23 47185 + 108 + 351» যখন £- - 11]. 

5. 2+%-ঠ5 হইলে, দেখাও যে, 2৪ +%9 + 162. 195. ৯৮ 
26. &2 +£2 65 হইলে, দেখাও যে, &০ +৮০ +928202 _ ০৪, 

, &5, 9 +- 2 হইলে, দেখাও যে, %৭ +শ্৩ + 6» ৪. 

58. স্মজ্জ 5 (০-৮)১--০৩- 92৮7 3062 765, 

অথবা, ₹*৫৩-_-৮৩-_3৮6০- ৮). 

[৫ -৮) -(০-৮)৫০- ৮) 
কি - (০ _ 2)0০ _ 2৮ + ৮2) 

সৎ (22 2৫৮ 7৮2) ০৮0০2 -- 2৮ 7৮2) 

২০? -3০:৮+ 3০৮: 7৮: 

959 বাঁশি _ & 885 6) 7৮5 

ইট কি ও ৪৮৯ 3৮৫০ - 6)-] ত 

টিটি «09 -:৩ সু ধৃডেও নি, ব্রিসিারিজিভানািনি 
ঝা 

€ স্ত (৮ ৮)৩ + 98৮66 - ৮). 
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এ 

উদ্দা, 1. 9 -4% এর ঘন নির্ণয় কর। ৃ 

(9০ _ 48)১ - (8০) _ 8(8%)5(4%) + 808%)(4%)5 _ (%ট)৪ 
--9%০9 _ 9(09)(4%) + 809) (16%2)* 648 
»_ 2723 -- 108252% +- 14422 _64%5. 

উদ্দা, 2. ০-৮-০ এর ঘন নির্ণয় কর। 
(০-৮-০)০-1৫-৮)-০৪ 

(৮ --&)১ _8(4 - &)2০+8(% _ ৮) -63 

(৫১ _ 920 43002 _&3)- 80৮2 - 29 4 92)৫ 

চি +8(% _ &)০2 -:০৯ 

09-79-0932 1902 _ 3020 + 3002 

- 9৮2০ - 98০5 + 6৮০, 

টদা. 3. ০--9%$ হইলে, 97%5 - 54%5 +36% -64 এর মান নির্ণয় কর। 
প্রদত্ত রাশি - (8%)3 _392%).% + 80০).4 - ৪ - 56 

-(% - 9) - 56. 
অতএব, নিণে মান -ে - 2) 5০196 -$6-69. 

প্রশ্নমালা 24 
টং 

নিন্লিখিত রাশিশুলিনৃ ঘন নির্ণর কর ঃ | ও 

রা তে _ 9. ্ 292]. ৪4 2--32... প্ধুন 8 -4%, 
০ %৫-: 99. 6, 57 - 47. 22 -8%. ৪. 2%6--৮০-৮০. 

9০৭ 22 -79% - ঠ. 10 চা - 0৪ টির 

না কস ২ 

(%+9)3 804 9%৮)2(6 -_ 9৮) + 89 + %৯)(৮ ২২ 42৮) - (০- 2৮)৩, 

4 (3০-8%)5 _ (2৮ -৭%)5 _ 803০ _8%)(9% _ 7%)06-. 9). 
(52 -৮8)5 - (3 --8)১ ৮ 6%(5% - 9)039%+ 9). 

নক রাশিগুলির মান নির্ণয় কর £ 

14. 7৮3 -- 1978? 4 48707/2 কী যখন গল 19 এবং % সি. 

15 25০5 - 19592 + 925০ - 195” যখন & _ 4০ 

19৮ ৪ -- 9৫ +%7%2 - 97৪ , যখন ৫. ৪. 

17. 216 - 144 + 10822 - 2725, যখন 2 -৪. 
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ক 

৩০৯ 
18.. ৫- - ৯৪ হইলে, ৫ ১-($) এর মান নির্ণয় কর। 

€ 

] 
৫ 

ঘি] 

-ঠ হইলে; ০০-(5) এর মান নির্ণয় কর। 9, ০- 

20. 2-% 3 হইলে, দেখাও যে, ৪ -1/ও - 9%% 9৭. ত 
21, 7 -- 90 ৯4 হইলে, দেখাও যে, ?3 -- 83 - 24179 _ 64. 

22. 9৫-9৮-5 হইলে, দেখাও যে, ৪4১ _ 7৮5 - 90৫৮» 195. চা 

59. স্মুজ্র ৪ (৫+৮)৫০-4৮+ ৮), ৫৪+ 6৩ 

[(৫+ 02 - ৫৪ + &) -৫(০ _ ৫ +92)+ 80৫৮ -৫৮ +82) 
» (৫৭ -- 22৮ +6%2)4+ (620 - 62 + 03) 

-5 03 +&3.] 

॥ বিপরীতভাবে প্রকাশ করিলে, &3 +৮১ _ (৫ + ৮)0%5 - ৫৮ + 62), 

ক্কতরাং, ৫৩+৮3 এর আকারে প্রকাশ করা যাঁয় এরূপ যে কোন রাশিকে সর্বদা 
উতৎপাঁদকে বিশ্লেষণ করা ষায়। 

উদ্দা, 1. 2 -22+1 কে %০+1 দ্বারা গুণ কর। 

চ এর পরিবর্তে %, এবং | এর পরিবর্তে ॥ লিখিলে, 

2+ 702 +1 স (02)2 2.1 712 

ৃ ৮৫2 -- ০1092. 

অতএব, (62 +1)(6£ -%2 11) _ (৫+ ৮)(%2 -৫৮+ ৪) 

7০৫১ 105 

- (02)৪ +13 ৪4]. 

উদ্দা. 2. ০৮৮ -19+16 কে 92+4 দ্বারা গুণ কর। 

8% এর পরিবর্ডে ৫ এরং 4 এর পরিবর্তে »॥ লিখিলে, 
922 - 19 + 167 (82) - (3%).4 + 42 

--&2 --৫+ 92, | 

স্থতরাং» 9০. ন- 095 £- 197 10)- (০+ ৪)(৫2 - ০ +%2) 

%£.. --%9+&3- -(32)5 + বগি 
» 279 4064, 



এ 
৫ 

চন ৩০৮ 
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উদ্দা. ৪. 16 _ 90০৮ + 25 কে 4+5৮ ছারা গুণ কর।' 
4 এর পরিবর্তে %, এবং 5৮ এর পরিবর্তে % লিখিলে, 

16%2 - 90৮ + 257 _ (49)2 - (44)(5) + (5)5 
॥. - _2%+%/5. 

সুতরাং) (4 +&৮)(10%5 _ 9০22 + 9592) 

হত ৯ ৫০+8)052 _2% 42) 
০5 +%9 » (4৫)ও + (58)5 
- 6495 +- 1253. 

, উদ্ধা, 4. 383 +863 ক১ৎপাদকে বিষণ কর। 

2965 4803 _ (%%)3 + (29০) 

- (৫৮ +90)10৮)5 - ৫%৪)(9০) + (2) 2] 

-. (0০৮ + 2০)(62%92 - 9৫৮০ + 402), 

৬ 

প্রশ্নমাল। 25 
৭ কর ঃ 

22-০+1 কে £+1 দ্বারা । &. 1 --92+49: কে 1+9% দ্বারা ॥ 

25772 -5?1+1] কে 52941 দ্বারা । 

4902 -- 284 16৮25 কে 72+4% দ্বারা । 

6425 - 9%4% +9%2 কে 8০ +8% দ্বারা । 

0202 -- 4৫9০4716625 কে ০৮446 দ্বারা । 

22 -8024+ 95৮: কে ০৮+5৮ দ্বারা । 

2502 - 48০৮ 1+81825 কে ৮৪+9% দ্বারা । 

পদকে বিশ্লেষণ কর (03০19 1060 10,06079) : 

38০43. ১০ 2৩ +9. 1. 823+1. 
1%, 275 +8. 8১18. 87৮১ + 64. 1.১. 6475 + 195, 
15,825 +916%9. 16. 273 78483. (2, 216%323 +%3.. 

970363 +6495%5১, 1, 72943303 +1000237/923. 

%€0. 18915629 +-12965%/29 

60. ম্ড্  নিনলিবনন রা রিল্রা ূ 

[(৫- ৮)৫42 +০৮+৮2) - ০102 +4৮+ 02) - 0062 1:০৮ + 92) 

৫. +৫2৮ 4082) - (০৮০৫৮: +&) 
- ৫৭ --&5.] ৫ 
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টাক।। বিপরীতভাবে প্রকাশ করিলে, ৫3 -ঠ৪ ₹(৫-৮)০2+০৯+৯2), 
অতএব, ৫৪ -&৪ শ্রর আকারে প্রকাশ কর! যায় এরূপ যে কোন রাশিকে সর্বদা 
উৎপাঁদকে বিশ্লেষণ করা ধাইতে পারে। 

উদ্দা. 1. 4০2৮*+ 2০৮5 +] কে 2৫ _] দ্বারা গুণ কর। 
(9৫৮2 - 1)(42৮* ++ 2৮5 + 1) 

_ (2৮2 _1)109%2)2 + (2482),] + 12) 

(802) - 18» ৮১৫ -]. 

উর্দী, 2. 646 _3%€ কে উৎপাঁদকে ধিত্রিষণ কর। 
6426 - ০3%/€ সু (4%2)5 ভি (072) 

৯: (422 _2%2)160422)2 + (42)(6%2) + (%/2)2) 
- (422 -2%2)(162 4 4222%2 +%2%4). 

প্রন্নমাল। 26 

গুগ কর £ 

2, 11797 42 কে 1-292 দ্বারা । 2. 227+92+9 কে £৮-3 দ্বারা । 

8, 16: +4+] কে 4০--]. দ্বারা । 
4১ চে 4 22:%2 44:85 কে 22 -2%2 ঘারা 

চ,9%৮2 7 67750 +4৫. কে 97 - 20 দ্বারা । 

উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর : র্ চর 

6, 12505-1,. 848০ -8%5. ০৯ 21665 22522, 
9. 1 -519%5. 10. 29%3 _ 64০3% | 

61. স্ুক্রঠ ৫০+০)০০+৪)-৮০+৫+৮)০+০০, 
" [06+০+৮)- 20৮ + 2) + 20০ + 9) 

০2 + (৫ + ৮)০+ %&.] 

টাকা। স্পষ্টই দেখা যায় যে, নিযললিখিত সুত্রগুলিও উপরোক্ত স্ত্রটির অন্তর্ভুক্ত ; 

(1) ০-০)6০-%) সু০2 -- (৫, + 9) ৮ ৫৮ 

(2) (০-৪)(৮+ ৪)-%2 + (৮- ৫) -9% 

(৪) (5+০)0৮- 2) সর +(৫- ৮)০-6&. 
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ৃষ্টান্তত্বরূপ, 
(০- ০) - £)-12+(0- ০06 +0-8) 

০: +10-9)+(- ৮০ +10- 9১ * 66) 
--০2 -_ (৫ + ৮) + ৮. 

অন্ান্তগুলির যথার্থতাও অনুরূপভাবে প্রমাণ করা যাঁয়। 

অতএব, আমর! 61 নিয়মের স্ুত্রষ্জি আরও পরিফ্ণারভাঁবে নিম্মলিখিতরূপে প্রকাশ 
করিতে পারি £ গু 

(০ +০)(০ + ৮)» +(০ও ৮ এর বীজগণিতীয় যোগফল) & 

+065 ও & এর গুণফল)। 

উদ্দা. 1. %+3 এবং 244 এর গুণফল লিখ । 

14 
নহে 2 .”*  নির্ণেয় গুণফল -%2 + ৭ + 19. 

এবং ৪১৮4... 1 

উদ্দা, 2. 2-দ এবং +4 এর গুণফল লিখ । 

যেহেতু, -7+4-- 3 . নির্ণের | 
্ মন গুণফল -%2 - ৪% _-%8. 

এবং (-7)* &- -৪ ). রন 

উদ্দা. $. %+5 এবং ০-9 এর গুণফল লিখ । 

যেহেতু, 5 - ৯৯ - 4 2 

এবং ঠ%(-9)- -4$ . ,*,  নির্ণেয় গুণফল -% 4০745. 

উদ্দা, 4. £€-% এবং 2+দ এর গুণফল লিখ । 

যেহেতু, -9%+7- 5 . লি 
* .*,  নির্ণেয় গুণফল _ 2 + 52 _ 14. 
এবঙ (₹2)৮*৭- -]4 ) চে +92- 44 

৯. 
উদ. 5. 2-5 এবং ০-৪ এর গুণফল লিখ । ৯৬ 

ষ্ 

যেহেতু, -৮-৪- -18 নির্ণর ৮ 
য় গুণফল -হ - 182 + 40. এবং (-5)*(-৪)-* 5 লি সুতি ৬ 

প্রশ্নমাল।- 27 
গুণৃফল লিখ : 
2. ০+1 এবং 2৮+9 এর। 2, ৮০৮+29 এবং, %+9 এর । 

8. ০-5 এবং ৮+6 এর। , 4, ০-3 এবং %-11 এর। 
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রি 

৪-]1 এবং ০+16 এর। ৪. ?%-দ এবং ?7+19 এর | 
এ. ?+139 এবং ?-11 এর | 8. ?9+19% এবং %2-17 এর । 

9, ৮০-4. এবং %+9 এর । 10. 2-6 এবং ৪-10 এর। 
11.” ০--19% এবং 2+5 এর। 12. 7%-18 এবং %+ এর] 
18. ০+5 এবং ০+14 এর । ২14, 7৮7" 14 এবং ?1/+6 এর । 

15. 2-56 এবং ৮-18 এর । রি 16. 2+?7 এবং 2+19 এর। 
17, ৮-3 এবং ৪-11 এর । 18. 274 এবং ৮-19 এর । 

19. 9415 এবং 7,- 16 এর । 20, 2-৪ এবং ৮০-10 এবর। 

21, ০+6 এবং ০- 19 এর । 29. ?-7 এবং 71413 এর । 

88. 2-10 এবং %-16 এর । "১4. 2+5 এবং -18 এর | 
95, ৮-- 16 এবং 27+10 এর ।, 

পা 

সাক ভ্যান 

সরল সমীকরণ (81707)15 মণ9107) 

62. স্নহভভ্তা ঃ দুইটি রাশি সমতাচিন্ব দ্বারা সম্বদ্ধ হইলে একটি সমীকরণ 
(95৪07) উৎপন্ন হইল বল! হইয়া থাকে; এবং সমতাচিহ্বের উভয় পার্ব্স্থিত রাশিদ্ধয়ের 
প্রত্যেকটিকে সমীকরণের একটি পারব (106) বা পক্ষ (009707১9:) বল! হয়। 

সমীকরণ শব্দটিকে অবশ্ত এইবপ ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ করা হয় না। একটি 
বীজগণিতীয় রাশি অন, একটি বীজগণিতীয় রাশির সমান হইলে, উহাদের সমতা, 
রাশিদয়েয় অন্তর্গত অক্ষর বা অক্ষরসমূহের যে কোন মানের জন্যও রক্ষিত হইতে পারে ঃ 
বথা, (৫+-৮)(৮- ৮) ৪ - &5) অগ্যবা» অক্ষর. বা অক্ষরসমূহের এক বা একাধিক নিদিষ্ট 
মানের জন্যই কেবল মাত্র রক্ষিত হয়, যথা, 4%-8 (যাহ! কেবলমাত্র, ৪-% হইলেই 
রক্ষিত হয়)। এই শেষোক্ত শ্রেণীকেই শুধু সমীকরণ (9৫589০2) [প্রকৃতপক্ষে, 
সাপেক্ষ সম্বীকরণ (০৫৪০০০৪ ০? ০০০16০] বলে, এবং পূর্বোক্ত শ্রেণীকে অতে্ 
সমীকরণ ৫4910৩81 800961077) বা সংক্ষেপে শুধু অভ্েদে (৭5706165) বলে। 

যথা, €%+1)+ (22+8)-8+4 একটি অভেদ; কিন্তু (০+1)+0০+8) 
-3%3-% ধুকিটি সমীকরণ ) কারণ, প্রথম সমতাটি % এর যে কোন মানের জন্যই রক্ষিত 
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হয়, কিন্তু দ্বিতীয়াটি কেবল মাত্র ৪-% হইলেই বজায় থাকে, অক কোন মানের জন্য 
বজায় থাকে না। 

সমীকরণস্থিত যে অক্ষরটির এক বা একাধিক নির্দিষ্ট মান সমীকরণের উভয় 
পক্ষকে সমাঁনমানবিশিষ্ট করে, সেই অঙ্রাটকে সমীকরণের অজ্ঞাত রাশি (5052০ 
088126165) বলে। সাধারণতঃ, সম্ইকষরণের অজ্ঞাত রাশিকে বর্ণমালার শেষাংশের 

অক্ষরসমূহের (যথা, %১ %১ ৪১...এর) যে কান একটি দ্বারা স্থচিত করা! হয়। 

অজ্ঞাতরাশির যে নিদ্দিষ্ট মাঁনটি / মানগুলি সমীকরণের উভয় পক্ষকে সমান করে, 
সেই মাঁনটি বা মানগুলিদ্বার। সমীকরণ|টি লিঙ্ধ হইয়াছে, এরূপ"বলা হয় ; এবং প্র মানটি 
বা মনগুলিকে সমীকরণের বীজ €৫০৮ অথবা ৪০%৮61010) বলে । 

কোন্ সমীকরণ সমাধান করা (৮০ ৪০1০), অর্থে "উহার বীজ নির্ণয় করা" 

বুঝায়। 

| যে সমীকরণে প্রথমশক্তিবিশিষ্ট একটি মাত্র অজ্ঞাত রাশি থাকে, তাহাকে 
সরল সমীকরণ (5170715 9৫586107) বলে । 

63. স্ত্রভঞল্নিছ্ব 2 সমীকরণের সমাধান প্রণালী সাধারণতঃ নিক্নলিখিত 
স্বতঃসিদ্বগুলির উপর নির্ভর করে ঃ 

(1) সমান সমান বস্তর সহিত সমান সমান বস্তু যোগ করিলে যোগফলগুলিও 
সমান হইবে | 

(2) সমান সমান বস্ত হইতে সমাঁন সমান বস্ত বিযোগ করিলে বিয়োগফলগুলিও 
সমান হইবে । 

৮ * (3) সমান পমাঁন বস্তকে সমাঁন সমান বস্ত দ্বারা"গুণ করিলে গুণফলগুলিও 
০8 সমান হইবে । 
২ (৫) *সমান সমান বস্তকে সমান সমান বস্ত দ্বারা ভাগ করিলে খিতিিসি 

পু সমান হইবে । 

| নুন. 1. ব্বতঃসিদ্ধ (1) ও (2) হইতে আমরা চি নির্ণয় করিবার 
নিষ্নলিখিত অত্যাবস্তকীয় নিয়মটি প্ররর্তন করিতে-পাৰি। 

সমীকরণের যে কোন পার্খের একটি পদকে উহার চিহ পরিবর্তন করিয়া অপর. 
পার্থ পক্ষান্তর (6:878)99০) করা যাইতে পারে । রর 

|] এই প্রক্রিয়াকে পঙ্ষান্তরকরণ (95850081602 বলে | . 

[ধর -৪-৮+০ এই সমতার দুই পার্শেইি এ /যাগ করিলে, 
ঠ--০+ ০2৯ 4704+0, ০ /" [শ্বতঃসিদ্ধ 1] 

-_-৬ 8. ” 1. 
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অথবা ॥ ০০৮০ +0+& ; 

আবার, উপরোক্ত সমতার ছুই পার্খ হইতে ০ বিয়োগ কবিলে, 
০-০/-০-৪+০-০-:৪১ ... ,*. [হ্বতঃসিদ্ধ 9] 

অতএব প্রথম ক্ষেত্রে, বাঁম পারব হইতে _৩ কে পক্ষান্তর করিয়! ডান পার্খে +৫ 
রূপে পাওয়া গেল, এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, ডান পার্খহইতে +০ কে পক্ষান্তর করিয়া বাম 
পারে -৫ রূপে পাওয়া গেল। 

তদ্রপ, ৮£৮-০-৮০-৫০+৫ হইলে, ট-০- ৮+০-০-0 হইবে। 

অনি. 2. সমীকরণস্থিত প্রত্যেকটি পদের নিই একসঙ্গে পরিবর্তন করিলে 
সমীকরণের সমত। নষ্ট হয় না । 

কারণ, ধর ৮-০-৮+০) 

তাহা হইলে, তৃতীয় স্বতঃসিদ্ধ অনুসারে, (৮-৫)*(-1)-(+০)* (1) 
অথবা? »০+0ল -&--০, 

64. শ্নহৃতক শুদ্কহ্ল্রষ্ী। 8 উপরোক্ত নিয়মাবলীর সাহায্যে সরল 
সমীকরণের বীজ নির্ণয় করিবার পদ্ধতি পরিষাঁর করিয়া বুঝাইবার জন্য নিম্নে কতকগুলি 
উদাহরণ দেওযা গেল £ 

উদ্দা, 1. সমাধান কর; 18৮4. 

৬ [দ্রষ্টব্য £* প্রশ্নটিকে আরও একভাবে বলা যাঁয়; যথা 18৮54 হইলে, % এর 
মান কত ?1 ॥ 

5 18% __ 84) 

অতএব, উভয় পক্ষকে 18 দ্বারা ভাগ করিয়া, 

রি ০03) অথবা £- ৪. 
প্ধৃঃ 

স্থতরাং, & এর নির্ণেয় মান ৪. 

উদ্দা, &. সমাধান কর; ৪%+৮-০+19. 

[দ্রষ্টব্য £ অন্যরূপেও বল! যাঁয় ? যথা, যদি 2০+--০+19*হয় তবে % এর 

মান২কৃত%] | ] 
_ যেহেতু, ্ 92 76 --০ 419 

অতএব» পক্ষান্তর করিয়া, 
টি ৪৮-০-19-8 7 অথবা, 9%০- 14) 
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এখন, উভয় পক্ষকে 9 দ্বারা ভাগ করিয়া, : 
2- পাওয়া গেল। [স্বতঃসিদ্ধ 4] 

সুতরাং, % এর নির্ণেয় মান ৭. 

উদ্দা, 8. সমাধান কর £ উ১/12+9(3-2) 3. 
বন্ধনী অপসারণ করিয়া _11+0-2- 99, 

অথবা, -1821+6 39 ৪ 
অথবা, -182-92-6, ... [পক্ষান্তর করিয়া] 

অথবা, রঃ -- 18% _ 90. 

এখন, উভয় পক্ষকে, -1 দ্বারা গুণ করিয়া, 
(- 1) * (-19%)- (- 1) ৯ 296, 

অথবা, 18 - 263 

উভয় পক্ষকে 13 দ্বারা ভাগ করিয়া, 

2- - 48০ -. 

স্থতরাং, & এর নির্ণয় মান- - 9. 

উদ্দা, 4. সমাধান কর £ (০+9(8৮+4)- 6৮- 10+(32+2)05+ 1). 
বাম পক্ষ _2%2 +10%+8 - 6% 7 32 + 4 +8 7 

ডান পক্ষ 10978 +5০+2- 8০ +52+19 3 

অতএব, 3০2 + 4218 স্৮ 922 +8% 4719, 

উভয় পক্ষ হইতে 8% বাদ দিয়া, 

42 +8-ঠ০+ 19; [ন্বতঃসিদ্ধ 9] 

জতএব, পক্ষীস্তর করিয়া, 
উর ই 42 -52-19-83 অথবা, -%-4%) 

কাজেই, ০ _4 পূর্ঘদ নিয়মের দ্বিতীয় অন্ুসি-] 
*স্থতরাং, % এর নির্ণয় মান- _4. 

'টাকা.। অতি সহজেই প্রত্ঠক্ষ করা যাইতে পারে .যে, সমীকরণের উভয় পক্ষে 
* এর পরিবর্তে উহার এই মান ( অর্থাৎ -4 ) বসাইলে, প্রত্যেক পক্ষই £0 এর সমান 
হয়। ৮ এ 

উদ, চ.. £+5*2+%ু হইলে, ?ে এর মান নির্ণধ কর। , 

"যেহেতু, £+5-8+4, 
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উভত্্ পক্ষকে "9 ( হরগুলির ল. সা. গু. ) দ্বারা গুণ করিয়া, 

«1012 2 1.2 
19(6+5)- 1থ(2+ 2 

অথবা, 22 41607 42 ৮4৮7৭ 3 

অতএব, পক্ষাস্তর করিয়া, % - ৭7 0, 

অথবা, ৮52 -৮১২০ রা 

কাজেই, -5 দ্বারা'উভয় পক্ষকে ভাগ কিয়া, ০. 19. 

স্থতরাং, সমীকরণের নির্ণেয় বীজ- 19. ৭ 

প্রশ্নমালা 28 

এ)নিয়লিখিত ত সমীকরণগুলির সমাধান কর ঃ রী 

2. ৫০০16. বু. 862৩8 8. 

4, _ ০৯9১. , 8 লা. . 

“হন, 321+502 -%)-_ - 16. 8. 501 _ 2) +39(9 - 2) - -- 99. 

9. 402 - 2)+ 9%03 _ 92) » ৪8০. 109. 7(3- 9%)4+- 8060 -_ 1) 34. 

(1, 42014143792 1+9. 19. 32+%-৮+7+06. 

48. 57-06-9৮4৭. 14. 16-9৯-4112 - 88. ৮৫ 

16, 402 - 9)- %০ - 6). 16. 90০ -- 15)- 506 - 11) + 4, | 

&17 19-92-8793. 

18. 90৮-9)4+ [(22.. ৪)- 501 - 92) -59. 

319. 192 -- 1059" £ *6) +1দ7-0. 

20. 1402 -404 ০5) _ 60 _2০) + 4. 
%1, 802০ -৭)- 905৮ -14)-715- 28৮7 1809 - 13) -42- : 90 

28, 49.$18052 +27) ৪0 +০)_ ৪০. 
94, 16--6(72 -9)-7 1806 - 9)+ 4019 - 2). 

-, 8৮, 8০+ 80০ + ৭) + 9022 + 23) - 8৮ +6)-0. 

586, (০ -7)04% _ 99) 2 _ 500০ - 15) 171. 
27554 (2 +2)092 - 6) (4 - 82)(1 - %) - 10, 

88. (957 2)06৮-7)- (8০4 2)092 -48)- (8০+ 10088 _ 4). 



28. 
0. 

31. 
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(০ + 9)(2 + 5) 790৮ +1)2 + 19. 

শাল সপ +5.4 
£ ঠ 7 ৮ 2 9 +6-3 +৭. ডান 

78৮8-72-82 

স্ব জন্্যাজ 

সরল সমীকরণ বিষয়ক প্রশ্নাবলী 
(71070167718 16801776 £0 917])19 13010901079) 

65. সলাক্কেভিক্ক বাক্য (85109011081 77007698807) $' সমীকরণ 

বিষয়ক প্রশ্নীব্লী সমাধান করার পক্ষে, প্রতীক সাহায্যে প্রশ্ন-প্রদত্ত সর্ভসমূহের যথাযথ 
সাঙ্কেতিক বাক্য (95700011981 6য0:9851072) গঠন করাতেই প্রধান অন্ত্রবিধা। স্তরাং 

্রশ্নীবলী সমাধান করার পূর্বে ছাত্রগণের প্রথমতঃ এই বিষয়েই বিশেষ অভ্যত্ত হওয়া 
কর্তব্য | নিষ্নপ্রদত্ত উদাহরধঁগুলি দ্বারা এই বিষয়ের বিশেষ ধারণা হ্ইবে | 

উদ্দা, 1. একজন লোক মাসিক 2 টাকা ভলায় করিলে, অর্ধ মাসে সে কতগুলি 
সিকি আয় করিবে? 

যেহেতু, 1 টাকা-4 সিকি, 
, অতএব, £ টাকা! ৯49 সিকি | 

সুতরাং, লোঁকটি মাঁসে 42 সিকি আয় ক্ষরে ; 
কাজেই, তাহার অর্ধমাসের আয় 4 সিকির অর্ধ, অর্থ 2৫ সিকি 

' উদ্ধা, একটি পোকা কোন খত রি ীনিটে ০ ইঞ্চি করিয়া উঠিতে থাকে, 
তবে & ঘণ্টায় পোকাঁটি কত ফুট উঠিবে? 

যেহেতু, ] ইঞ্চি - এক ফুটের বুদ্ধ ভাগ; 

অভএব, ৫ ইঞ্চি-এক ফুটের 3 ভাগ; 

কাজেই) এক মিনিটে পৌঁকাি ত ছুট উঠে 
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6০ মিনিটে পোকাটি 1? 260 ফুট উঠে 

অর্থাৎ এক রা পোঁকাঁটি £৫ ফুট উঠে ; 
% ঘণ্টা পোঁকাঁটি (5% * %) ফুট উঠে) 
অতএব, নির্ণেষ ফুট-সংখ্যা -- 80%. 

উদ্দা. ৪. প্রতি ঘণ্টায় ০ মাইল হিসাবে দুদিন করিলে, একজন লোকের 10 মাইল 
পথ যাইতে কত সময় লাগিবে? 

এক ঘণ্টায় % মাইল যাঁয় ; ট 

এক মাইল যাঁওয়ি সময়- - কটা? 

10 মাইল যাওয়ায় সময় 9 ঘণ্টা; 

অতএব, নির্ণেষ সময় - 1 ঘণ্টা । 

উদ্দী1, 4. ছুই অস্কবিশিষ্ট কোন একটি সংখ্যাঁব বামদিকেব অঙ্কটি % দ্বারা এবং 
ডাঁ*নদিকের অঙ্কটি % দ্বার! নিদ্দিষ্ট হইলে, সংখ্যাটিকে কি প্রকাঁরে সুচিত করিবে ? 

বামদিক হইতে আরম্ভ করিয়া অঙ্ক দুইটি যথাক্রমে, 
4 ও ঠ হইলে, সংখ্যাটি -10% 4+8) 
ও ? হইলে, সংখ্যাটি -10%5+৭%) 
৪ ও 4 হইলে, সংখ্যাট -10৪+4; ইত্যাদি। 

অতএব, ইহা হুম্পষ্ট যে, বামদিক হইতে আ'রস্ত করিয়া অঙ্ক দুইটি যথাক্রমে 2 ৬ % 
হইলে, নির্ণেয় সংখ্যাটি -10 *%+%, অর্থাৎ, 102+%. ্ ূ 

এ প্রশ্নমাল। 29 

ছুইটি সংখ্যার যোগফল 15) উহাদের একটি যদি ০ হয়, অপরটি কত?! 
দুইটি সংখ্যার বিয়োগর্ল 20; ঘড়টি 2 হইলে, অপরাটি কত? 
দুইটি সংখ্যার বিয়োগফল 5; ছোটিটি % হইলে, বড়টি কত? 
গঠ হইতে % কত ব্ড়? চ, % হইতে 2 কত ছোট ? 
21 এর একটি উৎপাদক € হইবে, অপরটি কত? 
কোন্ সংখ্যাঁটি 100 হইতে 3০ পরিমিত ছোট? ' 
£হইতে কোন্ সংখ্যা বাদ দিলে 3/ অবশিষ্ট থাকে 1. ০০ 2৩ ৭৯ ৯ 55 ট৩ ৮ 
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9. একটি লোঁক ঘণ্টায় & নিলি রর ঞে ঘণ্টায় সে কত 
মাইল পরিভ্রমণ করিবে? 

10. যদি এক ব্যক্তি ঘণ্টীয় % মাইল হিসাবে পরিভ্রমণ লন তবে ৪ মাইল পথ সে 
কত সময়ে,পরিভ্রমণ করিবে ? 

11 এক ব্যক্তির বর্তমান বয়স)? বদর হইলে, 90 বৎসর পরে তাহার বয়স কত 
হইবে? 3 বৎসর পূর্বে তাহার বয়স"ছুত ছিল? 

1৮ এক ব্যক্তি £ দিনে 60 মাই ভ্রমণ করিয়া থাকিলে, তাঁহার দৈনিক ভ্রমণের 
পরিমাণ কত? 

13. একটি রেলগাড়ী % ঘটায়! 80 মাইল অতিক্রম রা এক সেকেণ্ডে উহা 
কত "ফুট অতিক্রম করিবে? » 

14.” আমি সপ্তাহে আন হিসাবে খরচ করিয়া, আমার বাৎসরিক আয় 82 টাকা 

হইতে কত টাকা বাচাইতে পারি? 
15. এরূপ 5টি ক্রমিক সংখ্যা! লিখ, যাঁহাঁদের মধ্যমটি ০. 
16. ০ ঠিক মধ্যম সংখ্য] হয়, এরূপ তিনটি ক্রমিক সংখ্যার যোগফল নির্ণয় কর। 
17. 27,+1 এর ঠিক পরবর্তী অধুগ্ম সংখ্যাটি কত? 
দঃ « 9 এর ঠিক পূর্ববন্তী যুগ সংখ্যাটি কত? 

ঠ ব্যক্তির একটি কাজ করিতে 10 দিন সময় লাঁগিলে, / ব্যক্তির কাঁজট 
টি কত দিন সময় লাগিব? 

0৮ একটি ঘরের দৈর্ঘ্য গজ এবং প্রস্থ » ফুট হইলে, ঘরটির ক্ষেত্রফলের পরিমাণ 
বর্গফুটে-প্রকাশ কর । 

, 1৭ পূর্ববপ্রশ্নে, & ফুটকে দৈর্ঘ্যের একক ধরিলে, ক্ষেত্রফলের সাং্খ্যমাঁন কর্ত'? 
* 22, এক ব্যক্তি % মাইল পরিমিত পথ % ঘণ্টায় ভ্রমণ করিলে 90 মিনিটে সে 

কত মাইল ভ্রমণ কবিবে ? 
29. এক ব্যক্তি ৫ মাইল ০ ঘণ্টায় ভ্রমণ করিলে, কত সময়ে সে 16 মাইল পরিমিত 

পখ ভ্রমণ করিবে? ২ 
84, 90 বৎসর পূর্বে এক ব্যক্তির বয়স ০-ঠ বতসর হইসে, তাহার বর্তমান বয়স : 

কত? "30 বৎসর পরে তাহার বয়স কত হইবে? | 
25. দুই অঞ্কবিশিষ্ট কোঁন এঁকটি সংখ্যার ডানদিকের অঙ্কটি % এবং বামদিকের 

'অক্কটি / হইলে, স্্ংখ্যাঁটিকে কিন্ধপে প্রকাশ কৰ্তিবে? 
26, তিন অঙ্কবিশিষ্ট কোন সংখ্যার অন্কগুলি, ঝুঁমদিক হইতে আরম্ত করিয়া, 
যথাক্রমে %, % ও ৪ হইলে, সংখ্যাটিকে কিরগ্রে প্রকাশ করিবে ? টি 

27, পুর্বকপ্রশ্নের অঙ্কগুলিকে বিপরীতক্রমে লইলে যে সংখ্যাঁটি উৎপন্ন “হয়, 
তাহাকেই বা কিরপে প্রকাশ করিবে? 



৮৮ সহজ বীজগণিত 

66. সম্মীনল্রপ। সঙ্বক্কীন সহভ্ক অ্রন্টীন্যলী (৪৪৪ 
[১:০00167)8) $ বর্তমান অধ্যায়ে বর্ণিত বিষয়ের সহিত সুপরিচিত হইবার নিমিত্ত নিম্নে 
কতকগুলি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই অজ্ঞাত রাশিটিকে (80100 

85826165 কে) ০ দ্বারা স্থচিত করা হইবে। 

উদ্দা, 1. 4 ও 7 একত্রে 540 টাকা মূল/ন লইয়া একটি যৌথ কারবার আরন্ত 
করিল; মূলধনে 4 এর অংশ 7 এর অংশ '্নপেক্ষা দ্বিগুণ হইলে, প্রত্যেকের অংশের 
পরিমাঁণ নির্ণয় কর। র্ 

ধর, 7 এর অংশ & দ্বারা স্থচিত হইতেছে ; তাহা হইলে, 4 এর অংশ টা 2, 
অতএব, মোট মূলধন ০4 2% - 8৬ 

কিন্তু, মোট মূলধন ঠ40 টাঁকা বলিয়া দেওয়া আছে; 
অতএব,  ৪%-540 টাকা। 

2130 টাঁকা। 
অর্থাৎ, 7 এর অংশ - 180 টাঁক1। 

স্থতরাঁং 4 এর অংশ -(2% 180) টাকা, অর্থাৎ 860 টাকা। 

. . উদ্দা, 2. 34 সংখ্যাঁটিকে এরূপ ছুইটি ভাগে ভাগ কর, যেন এ ভাগদ্য়ের 
বিয়োঁগফল ৪ এর সমান হয়। 

ধর, বড় ভাঁগটি € দ্বারা! স্থচিত হইতেছে । 
তাহা হইলে, ছোট ভাগটি 84 - ৫ দ্বারা হুচিত হইবে। 

হর প্রদত্ত সর্তীনুসারে, 

০- (34 -%)-8 

অর্থাৎ 9%৮-৪84-87 
অথবা, 2794 +8- 4 7 

অতএব, ০ 2].. 

স্থুতরাং, বড় ভাঁগটি 21 এবং ছোট ভাগটি 84 -21, অর্থাৎ, 13. 

উদ, $. কোন্ সংখ্যাটির এক-তৃতীয়াংশ, উহার এক-পঞ্চমাংশ হইতে 4 বড ? 
ধর নির্ণেয় সংখ্যাটি ্ . 

তাহা হইলে, প্রদত্ত সর্তানুসারে, র্ -- রি -4ু ; অথবা১ 5% -৪2-60$ 

অথবা, 2%-607 ১,০-390. 

-/৮ উদা. 4. 310 বখসর গর্বে 9 এর "যে বয়স ছিল, 10 বদর পরে 4 এর ব্যস 
তাহার দ্বিগুণ হইবে? বর্তমানে 7 অপেক্ষ। 4১ 9 বখসর বড় হইল, উহাদের প্রত্যেকের 
বর্তমান বয়স ক্তি? 
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ধর, 7 এর বর্তমান বয়স 2 দ্বারা স্থচিত হইল । . 
তাহা হইলে, 4 এর বর্তমান বয়স %+9 দ্বারা স্থচিত হইবে ।* 
কাঁজেই, 10 বৎসর পরে, 4 এর বয়স-+9+10-ঠ4+19) 

এবং 10 বৎসর পূর্বে, 7 এর বয়স-%-103 
এখন, প্রদত্ত সর্তীনুসারে, ৮ +8৫-%০ -10) 3 অথবা, ০ + 19-% - 20) 
পক্ষাস্তর করিয়া, 2৮ -%৮-%0+19 3 অথবা, &- 893 

অর্থাৎ 7 এর ার্তমাঁন বয়স ৪9 বত্সর। 

সুতরাং, 4 তর বর্তমান বয়স 48 বৎসর | 

্রশ্নমাল। $0 

হু 9 ফুট দীর্ঘ একটি সরলরেখাকে এরূপ ছুই অংশে ভাগ কর! হইল যে, এক 

ংশ অপর অংশের দ্বিগুণ ; প্রত্যেক অংশের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর। 

*৮১4 একটি থলিতে বত সংখ্যক টাঁকা আছে, ঠিক তত সংখ্যক আধুলি আছে। 
থলিতে র্বপুধ 30 টাঁকা৷ থাকিলে, উহাতে কতগুলি আধুলি আছে ? 

“ ছুইটি সংখ্যাঁর সমষ্টি 50 এবং অন্তরফল 90 হইলে, সংখ্যা ছুইটি নির্ণয় কর। 

£ ২ এমন একটি সংখ্যা বাহির কর, যাহা 96 ও উক্ত সংখ্যাঁটির অন্তরফলের 
পঁচগুণ হয়। 

একটি সংখ্যার ত্বাটগুণ, সেই সংখ্যাঁটির অর্ধভাঁগ হইতে 90 বেশী ; সংখ্যাটি 
নির্ণয় বু । 

*:6. একটি সংখ্যা হইতে &0 বিয়োগ করিলে, রিয়োগকল সংখ্যাটির এক- 
তৃতীয়াংুশর সমান; সংখ্যাটি নির্ণয় কর। 

উল কোন একটি সংখ্যা ৪৮ হইতে ঘত বড় এবং .€7 হইতেত ছোট, সেই বৃদ্ধি 
অন্তরফল 29) সংখ্যাটি নির্ণয় কর। ৯». 

৪/ কোঁন একটি সংখ্যা 16 হইতে যত বড় তাহার চারিগুণ, 416 হইতে সংখ্যাটি 
যত ছোট,তাহার সমান সংখ্যাটি নির্যয় কর।, ২ 
৪ তিনটি ক্রমিক অখণ্ড সংখ্যার সমষ্টি 199 হইলে, সংখ্যা, তিনটি নির্ণয় কর। 
104 এরূপ একটি সংখ্যা নির্ণয় কর, যাঁহাঁকে দ্বারা গুণ করিলে, গুণফল 192 

হইতে যত বড়, সংখ্যাঁটি 132 হইতে তর্ত ছোট । রি 

আরতি 90 8ক এরূপ দুইটি অংশে ভাগ ধর, যেন এক অং শের তিনগুণ অপর অংশের 

চাঁরিগুণের সহিত যোগ করিলে, যৌগফল ৪85 হয় । .. টানি 
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12. ছুইটি সংখ্যার সমষ্টি 89 এবং একটির এক-পঞ্চমাংশ অন্টির এক-অষ্টমাংশের 
সমান 7" সংখ্যা দুইটি নির্ণয় কর। 
১3. কোন সংখ্যার এক-চতুর্থাংশ উহার এক-নবমাংশ হইতে £ বেশী; সংখ্যাটি 

নির্ণর কর। 

*€ $4, কোন সংখ্যার এক-বঠাংশ উহার /থক-মটমাংশ হইতে 3 বেশী হইলে» 
সংখ্যাটি নির্ণয় কর। 

184 21 কে এরূপ দুই অংশে ভাগ কর, (মন এক অংশের দশগ্তণ অবশিষ্টীংশের 
নয়গুণ হইতে ] বেশী হয়।- ৭ 

বু. একটি বাড়ীর এবং একটি পাগানের মূল্য উকত্রযোগে 850 এবং বাগানের 
মূল্য' বাড়ীর মূল্যের হ্ছ অংশ) প্রত্যেকটির মূল্য নির্ণয় কর। 

17. 2420 ছুই ব্যক্তির মধ্যে এরূপে ভাগ করিয়া দাঁও, যেন এক ব্যক্তির প্রত্যেক 
শিলিং এর জন্য অপর ব্যক্তি অর্ধ-ক্রাউন পাঁয়। 

18: দুইজন মেষপালক তাহাদের একপাল মেষকে নিজেদের মধ্যে মূল্যানসারে 
সমানভাবে ভাগ করিয়া লইতে রাজী হইল । 4 ?টি মেষ লইল এবং 7 4 কে:85.. 
দয়া 92টি মেষ লইল | প্রত্যেক মেষের মূল্য, সমান হইলে, একটির মূল্য নির্ণয় কর। 
2:3১. ছুই ব্যক্তির বয়সের অন্তর 10 বসর। 1 বৎসর পূর্বে জ্যেষ্টের বয়স 
কনিষ্ঠের ঠিক দ্বিগুণ ছিল; প্রত্যেকের বর্তমান বয়স নির্ণয় কর। 

£0/ পিতাঁর বয়স বর্তমানে পুত্রের বয়সের তিনগুণ, এবং 10 বৎসর পরে পিতার 
বয়স পুত্রের বয়সের ছ্িগুণ হইবে 3 প্রত্যেকের বর্তমান বয়স নির্ণয় কর। 

সগুঙষ্ম জগ্যাহ্ 

বিন্দু সংস্থাপন (০1০/50% ০1 7১০175) £ 
লেখাবলী (017'81)719) | 

67, উভসক্রমণিকা। (07079801108) ই 2 দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে, 

বীজগণিতের বিষয়সমূহ লৈথিক দৃষ্টান্ত ঘাঁরা কি প্রকারে অতি সহজে এবং স্ুচারুরূপে 
বুঝান যাইতে রে, ত তাহা দেখান হইয়াছে। বস্ততঃ সম্তভবস্থলে, লৈখিক চিত্রগুলি 
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আলোচ্য বিষয়সমূহের সম্যক ধারণা করিতে যথেষ্ট সহায়তা করে। লৈখিক চিত্র সাহায্যে 
বীজগণিতীয় রাশিগুলির অভেদ সংস্থাপন ও বীজগণিতীয় সমীকরণসমূহের সমাধানের 
মুখবন্ধস্বরূপ, বর্তমান অধ্যায়ে শুধু বীজগণিতীয় রাশিসমূহ কি ভাবে জ্যামিতিক বিন্বুগুলি 
দ্বারা স্থচিত হইতে পারে, তাহাই দেখান হইবে । উপরোক্ত জ্যামিতিক চিত্রকেই লেখ 
(287), এবং চিত্র সাহায্যে বীজগণিভীয় রাশি বিষয়ক প্রশ্ন সমাধানের প্রক্রিয়াকে 
লৈখিক প্রক্রিয়া (6:5001091] নয 3) বলা হয়। 

68. জআনবস্যান্কীল্ল অল্রস্ধহ্থুহ £ শিক্ষার্থগণের সর্বরপ্রথমে নিম্লিখিত 
ন্ত্রগুলিকে নিপুণভাবে ও যথাষথরূপে ব্যবহার করা শিক্ষা করিতে হইবে । 

(ক) একটি আকিবার পেন্সিল (৪ 9:%75105 1১97011). 

টাকা । পেন্সিলটির অগ্রভাগ এরূপ স্চাল হওয়া দরকাঁর, যেন উহাদ্বারা অঙ্কিত 
রেখা বা! বিন্দু অতি সুক্ষ হয়। 

(খ) এক জোড়া কাটা-কম্পাস্ (% 19917 01 01%1097:5). 
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€ঘ) এক ইঞ্চির দশমাংশশ্চক চিহ্ৃবিশিষ্ট একখানি মাঁপনী (৪ 8:৪৫58658 
৪016৮ ৪1)6%71106 6900103 01 00. 173011), 

111111111 

নি 

||| 1 
10105 

০৫ | 0191. প% 1 ০৮ । 061 | থা । 1 

€ঙ) এক ইঞ্চির শতাংশহ্চক চিহ্নবিশিষ্ট একখানি মাঁপনী (& 3০819 £1%178 

8)177)0799761)9 01 27 17)017), 

১. ক ১১ 2% 
্ 
জানা ভা ভার ও জাত 
71777777777 
1. ইজি! 

81171777777 

8 

5753. 1 27788 

উদ্দা, 1. এ বিন্দু দিয়া এবং 70 এর সমান্তরাল-করিয়। একটি সরলরেখ৷ টান। 
০ ৪ 6 ০ 

10777 জিকোঁণীখাঁনিকে একপভান্ব স্থাপন কর, যেন ভহাঁর 7১47 ধারটি ঠিক 70 
রেখার সহিত মিলিয়া যায় ; তারপর 277 ভ্রিকোণীখানির 77৫ ধারটি 77777 ত্রিকোণীর 
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777 ধারটির সহিত মিলাইয়া দর ত্িকোণীকে এরূপভাবে সরাইতে থাক, য়েন উহার 

৫77 ধারটি 4 বিন্দু দিয় যায়; এই অবস্থানে 277 এর বরাবর একটি রেখ! টানিলেই 
উহ! 70 এর সমান্তরাল হইবে ( উপরের চিত্র দেখ )। 

উদ্দা. %. 70 সরলরেখার 4 বিন্দুতে 70 এর উপর একটি লহ্ব আক। 

৯, 

প্রথমে 70 এর সমান্তরাল 7): রেখাটি আক (চিত্র দেখ)। এখন ০71 
ত্রিকোণীখানি এরূপভাবে স্থাপন কর, যেন উহার 77 ধারটি 7)17-এর সহিত মিলিয়া 
যাঁয় এবং 943 ধারটি 4 বিন্দু দিয়া যায়। তাহা হইলে, 770 এর বরাবর একটি রেখা 

. টাঁনিলেই উহ! 20 এর উপর 4 বিন্দুতে লঙ্ব হইবে। 

উদ্দা. ৪. 473 ও 017) সরলরেখাদঘয়ের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর। 

42 

১... 

শতখংশম্ডক মীপনী এবং কীাটা-কম্পাসের সাহ।চ্ছ দেখা গেল যে, 47 এর 
দৈথ্য 224 ইঞ্চি এবং 07) এর দৈর্ঘ্য 169 ইঞ্চি । 

প্রশ্নমাল। 31" 

1. 47 সরলরেখাটিকে, উহার দ্বিগুণ দৈর্ঘ্য পত্যন্ত বদ্ধিত.কর। 

8 

& কোন একটি সরলরেখা৷ 48 এর উপর একটি বিন্দু 7 কে মধ্যবিন্ু বলিয়া 

ৰা 
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ধরা হইল.) কিন্ত কম্পাস্ দ্বারা মাপিয়া দেখা গেল যে, 417), 37) ফিস হদ্নীন 
কি করিয়া এই তুল সংশোধন করা যাইবে? 

৪. 470 একটি ত্রিভুজ এবং 7, 40 এর উপরিস্থিত যে কোন এক বিন্দু 
€নিম্নের চিত্র দেখ); 49 বিন্দু দিয়াঃ 47) এর' (দিকে 09 এর সমান্তরাল করিয়া একটি 
রেখা অস্কিত কর। রি 

/৯ ৪ 

4. উপরিস্থিত চিত্রে, 7) বিন্দু দ্রিয়া, 40 এর যে পার্থ 47 অবস্থিত উহার 
বিপরীত পার্থ, 70 এর সমান্তরাল করিয়া একটি সরলরেখা অঙ্কিত কর। 

5. প্রশ্ন ৪ এর চিত্রে, 9 বিন্দু দিয়া 40 এর সমান্তরাল করিয়া একটি 
রেখা,আক। . 

6. কোন নির্দিষ্ট,ব্রিভুজের 'শীর্ষবিন্দু তিনটি হইতে উহাদের বিপরীত বাহুত্রয়ের 
উপর লম্ব অঙ্কিত কর। 

. নিত চির 2222 হজ্ব 447) ও 700 এর, দৈর্ঘ্য 
নির্ণয় কর। 

69. ন্রঙ্র্ণহিে শাগ্ুভক, (8৫58790 08196] ৪ বর্গাঞ্কিত কাগজের 

একটি নমুনা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেওয়া হইল। উহাতে ছুই শ্রেণীর সমদূরবর্তী সমান্তরাল 
সরলরেখ। অঙ্কিত আছে। এক শ্রেণীর রেখাসমূহ কাগজের দৈধ্যের এবং অপর 
শ্রেণীর রেখাসমূহ কাগজের শ্রস্থের সমান্তরীল হওয়ায়, প্রথম শ্রেণীর প্রত্যেকটি 

“রেখা দ্বিতীয় শ্রেণীর সকল :রেখাকেই প্রন্বভাবে ছেদ করিয়াছে প্রত্যেক শ্রেণীর 
রেখাগুলিই ধারাবাহিক ক্রমে পরস্পর এক-দশমা ংশ ইঞ্চি দূরে অবস্থিত বলিয়া, দুই 
শ্রেণীর রেখার্সমুহর পরস্পর ছেদ হইতে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুত্র পরস্পর-সমান বরগক্ষেত্র 
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উৎপন্ন হইয়াছে । আবার, উভয় শ্রেণীতেই কতকগুলি অপেক্ষাকৃত স্থুল (রেখ! দেখা 
অতএব, এই স্থুল রেখাগুলি দ্বারাও 

কতকগুলি অপেক্ষাকৃত বড় পরস্পর-সমান বর্গক্ষেত্র উৎপন্ন হইয়াছে, যাহাদের প্রত্যেকের 
বাহুর দৈর্ঘ্য অর্ধ ইঞ্চি । স্পষ্টই দেখ যায় যে, প্রত্যেকটি বড় বর্গক্ষেত্রের মধ্যে পঁচিশটি 
ছোঁট ছোট বর্গক্ষেত্র আছে । 

ত। 

১ 

ঠি। 

যায়, যাহারা পরম্পর অর্থ ইঞ্চি দূরে 

০. 

টীকা 1. বর্গাঙ্কিত কাগজের নমুনাটিতে, 47 এর সমান্তরাল রেখাগুলিকে 

গকে যথাক্রমে অন্ুভূমিক 
করা যায়। 

* রেখা বলা যাইতে পারে। উহ 

€790500691) ও উল্লন্ (ড০:চ1০৪1) রেখা! বলিয়াও কল্পন! 

শ) 

-পৃশ্িম (6296-598%) রেখা এবং 47) এর সমান্তরাল রেখাগুলিকে উন্তর-দক্ষিণ 
100০:0)-8০50)) 

পুর্ব 

টীকা 2. স্থবিধার জন্ক যে কোন. একটি ঞ্ছাট বর্গক্ষেত্রের বাহুর দৈর্যকে* 
4 দ্বারা চিত করা যাইতে পারে । 

টাক। 8. উপরে প্রদর্শিত কাগজখানি এরূপে্ড রূল করা -যাঁইতে পারে যে, 
একটি ছোট, বর্গক্ষেত্রের «বাহুর দৈর্য এক « রর এক-দৃশমাংশ অর্থাৎ এক 
মিলিমিটার হয়।' সে ক্ষেত্রে, প্রত্যেক বড় বর্গক্ষেত্রের বাহুর দৈর্ঘ্য অর্ধ, সোর্টিমিটার বা 
& মিলিমিটার হইবে । " 
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উদ্দা, 1. চারিটি ষ্টেশন 7, 0, 7, 9 এররূপভাবে অবস্থিত যে, ০, 7 হইতে 
পূর্বে ? মাইল দূরে, 7৫, 7৮ হইতে দক্ষিণে 11 মাইল দূরে, এবং 5, 9 হইতে উত্তরে 
18 মাইল দূরে অবস্থিত। 4 হইতে 9 এর দূরত্ব নির্ণয় কর। 

চে 

10477717177 

1/ 17 

হা হাতা হজ! রজাতা হও ূ 7777777- 7০11-12-11 ৮1-74 11৮/111. 
11-11-1101 ৮114-10-11 চির? জাজ ॥ 

নু ষ নন ছি ছা ছি চে] 

77771071 

রাও রর 

ভাতা ভাজা ছা হি হার এতো 

ধর, একটি ছেট বর্গর্সেত্রের যে কোন একটি বাহুর দেধ্যকে &- দ্বারা 

স্চিত করা হইল, এবং উহ? এক মাইল পরিমিত দূরত্ব জ্ঞাপন করে। তাহা" হইলে, 
7১ ০১ 2, 9 এর অবস্থান উপরের চিত্রানুষায়ী হইবে, এবং 20-10, 278 116, 
এবং 6১ - 419. 

এখন, 7 কে কেন্দ্র করিয়া! এবং 789 কে ব্যাসার্ধ লইয়া একটি বৃত্ত-চীপ সবাক 
' এবং মনে কর উহা! 7 বিন্দু 'দিয়া' অঙ্কিত 'পুরব্-পশ্চিম, সরলরেখাঁটিকে ?' বিন্দুতে 
ছেদ করিল; | 

এখন, যেহেতু 7877 254, অতএব, 4225 সত 256 ; 

রঃ স্থতরাধ নিণেয় দূরত্ব -26 মাইল। « নি 

- উদ. 2. , একটি সোঁজ! খুটি উল্লম্বভাবে (%97:৮199115) পাড় করান আছে ; 

উহার উচ্চৃতা% ৪.ফুট । ৪8 ফুট দীর্ঘ একগাছা দড়ির এক প্রান্ত খু'টিটির উপরিভাগে 
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লী 

বাধিয়া অপর প্রান্তটিকে এরূপভাবে মাঁটির সহিত সংলগ্ন কর হইল” যেন দড়িগাছ। 
বেশ টান থাকে । খুটিটির পাঁদবিন্দু হ 
নির্ণয় কর। 
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প্রশ্নমাল 32 

. 4,450 হইতে পূর্বে ঠঠ$ একক পরিমিত দুরে এবং 7, 4 হইতে উত্তরে 
£ একক পরিমিত দুরে অবস্থিত; 0 হইতে £. এর দূরত্ব নির্ণয় কর। 

৪. 73, 0 হইতে ৪ ফুট পশ্চিমে, এবং 0, 7 হইতে ৭$ ফুট দক্ষিণে অবস্থিত; 
0 হইতে 0 এর দূরত্ব নির্ণয় কর। 

8, 0, 0 হইতে 9 গজ উত্তরে এবং 78, 0 হইতে 64 গজ পশ্চিমে অবস্থিত ; 
0 হইতে 48 এর দূরত্ব নির্ণয় কর। 

4, 47), 0 হইতে গ] ইঞ্চি দক্ষিণে এবং 9, 7) হইতে 2৪ ইঞ্চি পূর্ব্বে অবস্থিত; 
9 হইতে 0 এর দূরত্ব নির্ণয় কর। 

5. 4, 0 হইতে 2"? ফুট পূর্ববে অবস্থিত ; 7” 4 এর উত্তরে এবং 0 হইতে 
45 ফুট দূরে থাকিলে, 7 এবং 4 এর দূরত্ব নির্ণয় কর। 

6. 0১7 হইতে ৪4 ফুট দক্ষিণে আছে। ০, এর পূর্ব্বে এবং 0 হইতে 
£'8 ফুট দূরে অবস্থিত হইলে, 0 হইতে 7 এর দূরত্ব নির্ণয় রুর | 

৭. 7, 4 হইতে 4$ গজ পূর্বে ; 0, 4 হইতে $ গজ উত্তরে এবং 77, 8 হইতে 
9 গজ উত্তরে অবস্থিত ; 0 এবং 7)'এর দূরত্ব নির্ণয় কর। 

8. 7, 4 হইতে 95 ফুট উত্তরে; 7) এ কিলার এবং ০0, 
7 হইতে 90 ফুট পূর্বের অবস্থিত হইলে, 0 এবং 7 এর দূরত্ব নির্ণয় কর। 

9. দুইটি উল্ব (3০০81) খুটি যথাক্রমে 14 ফুট ও 3% ফুট লম্বা এবং 

উহারা পরস্পর 13$" ফুট দূরে নি উহাদের উপরিস্থিত প্রান্তদ্য়ের দূরত্ব নির্ণয় 
কর। 

40. 80 ফুট লঙ্কা একখানি মইএর পাদপ্রাস্ত একটি উল্লম্থ দেওয়াল হইতে 10 ফুট 
দূরে অবস্থিত। দেওয়ালের: কত দূর ' পর্যন্ত মইখানির উদ্ধপ্রান্ত পৌছাইবে ? 
[ প্রয়োজনানুম্মুরে শতাংশন্চক মাপনী ব্যবহার করা যাইতে পারে. ] 
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70. কোন সমতলে ষদি একটি নির্দিষ্ট বিন্দু, এবং এ বিন্দু দিয়া অস্কিত এবং 
পরস্পর লম্ঘভাঁবে অবস্থিত দুইটি নির্দিষ্ট সরলরেখা অবস্থিত থাকে, *তবে এ রেখাঘয়ের 

সম্পর্কে সমতলস্থিত যে কোন বিন্দুর অবস্থান নির্দেশ করা যাইতে পারে । 
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ধর, কোন নির্দিষ্ট সমতলে ৫০05 এবং ০ ছুইটি পরস্পরচ্ছেক্ী নির্দিষ্ট মরল- 

«এবং উহার পরম্পর লম্ঘভাঁবে অবস্থিত (উপরে প্রদশিত চিত্র দেখ )। 7৮ যদি 

' সমতলস্কিত যে কোন একটি বিন্দু হয়, তবে ৮ এর অবস্থান কিরূপে নির্ণয় করা যায়, দেখা 

মাউক। 

রেখা 

দক্ষিণ রেখ আমরা 205 রেখাটিকে পূর্ব-পশ্চিম রেখা এবং 7৮০5৮ কে উত্তর 
৮৮ 

' বলিয়া! ধরিয়। লই এর সমান্তরাল করিয়া একটি সরল- তপারি। 7 বিন্দু দিয়া চ0 

রেখা আ্ীক এবং মনে কর, উহা 205 রেখাঁটির সহিত 14 বিন্দুতে মিলিত হইল। 
€ চিত্রাুসারে ) স্পষ্টই, 74, 0 বিন্দুর পূর্বের এবং 7% 1% বিন্দুর উত্তরে 
074 এবং 7/7 রেখাদক্কের দৈধ্যমান জানা 

যায়। 

অতএব, ত। 

, 7 বিন্দুর অবস্কীন নির্দেশ করা 

উপরিস্থিত বর্গাক্কিত কাঁগজের ছোট বর্ণক্ষেত্রের এক বাহুকে দৈর্ঘ্যের একক- 
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নির্দেশক মনে করিলে, 014-9 একক দীর্ঘ এবং 77-1% একক দীর্ঘ। অতএব, 
7 বিন্দুর অবস্থান আমরা নিয়লিখিতভাবে স্ুচিত করিতে পারি £ 

পূর্বে 9 একক দুরে, উত্তরে 12 একক দূরে! 
'টীক1 1. 9 দি এরূপ একটি বিন্দু হয়, যাহার অবস্থান 'পূর্ধ্বে ঠ একক দূরে, 

উত্তরে 8৪ একক দূরে” এই বর্ণনা দ্বারা নির্দেশ করা হইতেছে, তাহা হইলে, 9 বিন্দুটির 
অবস্থান নির্ণয় করিতে আমাদিগকে 0 বিন্দুর পূর্বের 5 একক পরিমিত দূরে একটি বিন্দু 
লইয়া, তৎপরে এ বিন্দু হইতে উত্তরে ৪ একক পরিমিত দূরে যাইতে হইবে। 

টাক! 2. 7 যদি এরূপ একটি বিন্দু হয়, যাঁহাঁর অবস্থানি 0 হইতে পশ্চিমে 
1 একক দূরে, দক্ষিণে & একক দূরে” এই বর্ণনা দ্বার। স্থচিত হইতেছে, তবে 48 বিন্দুটির 
অবস্থান নির্ণয় করিতে হইলে, আমাদিগকে ০ বিন্দুর পশ্চিমে ?দ একক পরিমিত দুরে 
যাইয়া, তথা হইতে দক্ষিণে 4 একক পরিমিত দূরে ঘাঁইতে হইবে। 

প্রশ্নমালা 33 

[প্রতিক্ষেত্রেই বর্গাঞ্কিত কাগজ (50:187:90 1)%1)07) ব্যবহাঁর করিতে হইবে |] 

1. যে বিন্দুগুলির অবস্থান নিম্নলিখিত বর্ণন! দ্বার! স্থচিত, তাহাদিগকে স্থাপন 
কর £ 

(1) 5 একক পূর্বে, ৭? একক উত্তরে; 
(9) ৪ একক পশ্চিমে, ঠ একক উত্তরে ; 
(3) 10 একক পশ্চিমে, 19 একক দক্ষিণে ; 
(4) 15 একক পূর্বের, 6 একক দক্ষিণে; 
(6) ৪ একক পশ্চিমে, 18 একক উত্তরে ; 
(6) 14 একক পূর্বের 15 একক দক্ষিণে। 

%. দ্বিতীয় অধ্যায়ের ( অর্থা্। ধনরাশি ও খণরাশি সম্বন্ধীয় অধ্যায়ের ) ব্যাখ্য! 
হইতে ইহা স্বম্পষ্ট যে, € একক পশ্চিমে, অথবা! --6 একক পূর্বের একই কথা। 
তন্রপ, % একক দক্ষিণে বা *-৪8 একক উত্তরে” একই কথা, ইত্যাদি। এই 
অনুসারে, যে বিন্দুগুলির অবস্থান নিম্নলিখিত বর্ণনা দ্বারা নিদিষ্ট, তাহাদিগকে স্থাপন কর £ 

(1) ? একক পূর্বে." -৪ একক উত্তরে 5 
(9) 10 একক পূর্ব্বে, " 6 একক উত্তরে ) 
(8) -9 একক পূর্বে, -13 একক উত্তরে। 



লেখাঁবলী ১৩১ 

8, যদি ইহা! সর্বসম্মতিক্রমে স্বীকার করিয়া লওয়া হয় যে; পূর্ববদিকের 

দুরত্ব গুলিকে সকল ক্ষেত্রেই প্রথমে লেখা হইবে, তাহা হইলে বিশ্টুর অবস্থান বর্ণনা 
করার সমর “পূর্ব্রে ও উত্তরে” শব্দ দুইটির উল্লেখ না করিলেও চলে । উপরোক্ত স্বীকৃতি 
অনুসারে, যে বিন্দুগুলির অবস্থান নিম্নোক্ত বর্ণনা দ্বারা নির্দিষ্ট হইতেছে, উহাঁদিগকে 
স্থাপন কর ঃ * 

(1) ৪ একক, 9 একক; (9) 6 একক, -1]1 একক ; 

(9) -19 একক, 15 একক ; (4) -10 একক, -44 একক । 

4. প্রত্যেকস্থলেই “একক” শব্দটিকে বাঁদ দিয়া, বিন্দুর অবস্থান আরও সংক্ষেপে 
সুচিত করা যায়) এই প্রথ৷ অন্সাঁরে, নিম্নলিখিত *্বর্ণন দ্বার! নির্দিষ্ট বিন্দুগুলি স্থাপন 
কর ও রি 

(1) 6, 43 (9) 13583 (3) -৭7, 6; 

(4) ৪, -67 (8) -10, -$8) (6) -9, -18. 

71. সনহভভ্া ৪ পূর্ববনিয়মে দেখান হইয়াছে যে, পরস্পর লঙ্বভাঁবে অবস্থিত 
50-5৮ এবং ৮০৮ রেখা ছুইটির সাহায্যে ( পূর্ববনিয়মের চিত্র দেখ ) সমতলস্থিত যে 
কোন বিন্দুর অবস্থান নির্দেশ করা বাঁয়। এই স্থির রেখাদ্য়ের প্রত্যেকটিকে অক্ষ 
(৮১18) বলে; এবং 203৮ ও ৮০৮৮ অক্গ্বযের ছেদবিন্দু 9 কে মুলবিন্ধু ০810), 
200৮ কে £-অক্ষরেখা (215 ০01) এবং ৮০7৮ কে %-অক্ষরেখা (8513 ০01 &) 

বলা হয়। আবার, 014 এবং 7217 এর দৈর্ধ্যমানদ্বরকে 7» বিন্দুর ভূজ-কোটি 
(০০-07:91179699) বলে; 014 এর দের্ধ্যমাঁনকে ভুজ (91980189% বা 2-০০-0:0177269) 

এবং 2177 এব দৈধ্যমানকে কোটি (07'0101,65 বা %-০০-০91708,69) বলা হয় [ 

*. +8) বিদুঃ বা শুধু 2 ঠ এর অর্থ “একটি' বিন্দুঃ যাহার ভূজ 
(81)501988) *-একক দীর্ঘ এবং যাহার কোটি (0:৭179$9) /-একক দীর্ঘ”। 

4. একটি বিন্দুর % এবং % এর কথা বলা হইলে, প্ররুতপক্ষে তন্বারি! 
এ বিন্দুর বথাক্রমে ভূজ ও কোটির কথাই বলা হয়। 

&. মুলবিন্দু 09 এর ভা্লদিকে 24 বিন্দু থাকিলে, (?0 নিয়মের চিত্র দেখ) 
? বিন্দুর ভূজ ধনাত্মক এবং বাঁমদিকে থাকিলে, এঁ ভূজটি খণাত্মক, বল! হইয়। থাঁকে। 
তদ্রপ, £ বিন্দু 202৮ এর উপরিভাগে থাকিলৈ, ৮ বিন্দুর কোটি ধনাত্মক, .এবং 
? বিন্দু 0-2৫ এর নীচে থাকিলে, 7 বিন্দুর কোটি খণাত্মক, বলা হয় ।- 

টাক! ৪. *“বিন্ফু সংস্থাপন করা (6০ 01০6 & 9০106) এর অর্থ বিন্দুটির 

তুজ-কোটি দেওয়া থাকিলে, উহার অবস্থান নিরূপণ করা । ও : 



১০২ সহজ বীজগণিত 

উদ্ধা, 1. নিয়গ্রদশিত চিত্রে। 7, 75, 2৮ 2 বিন্দুগুলির প্রত্যেকটির 
ভূজ-কোটি লিখ । " 

চিত্রের ব্যাখ্যা! অনাবশ্যক | ছোট বর্গক্ষেত্রের এক বাহুর দের্্যকে একক ধরিলে, 

(1) 07%1:-8 একক, এবং 7:90 বিন্দুর. ডানদিকে অবস্থিত ; আবার» 
7:78» 10 একক, এবং 7 বিন্দুটি 20-5৮ এর উপরিভাগে অবস্থিত। অতএব, 
78 বিন্দুটির ভূজ ও কোটি ব্বথাক্রমে ৪ এবং 10. 

(9) ০072- 5 একক, এবং 7, 0 এর বামদিকে ; আবার, 74272- 18 
একক, এবং 72 বিন্দুটি 2৮০02 রেখার উপরিভাগে । অতএব, 7% বিন্দুটির ভূজ ও 
কোটি যথাক্রমে -5 ও 13. 

ছ 
8164 

ড় 

সু শশিশিশ 

ক 

7) ০2৪-10 একক, এবং 789, 0 এর বামদিকে ; 74525-18 একক 
এবং 72, 20 এর নীচে ; কাঁজেই, 78 বিন্দুটির ভূজ-কোটি (-10, -11), 
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(4) ০445-1€ একক, এবং 245, 0 এর ভা*নদিকে 3 এবং 71,৮10 
একক, এবং 74 20৮ এর নীচে ; অতএব, 7, বিন্দুটির ভূজ-কৌটি (15,- 10), 

) বিন্দুগুলি সংস্থাপন কর (150) (0১1) (15 9) এবং (9১3 
উহারা সমরেখ । 

ছোট বর্গক্ষেত্রের এক বাহুর 5 গুণকে একক ধরিয়া বিন্দুগুলিকে যথাস্থানে 

উদ্দা, %. 

সংস্থাপন কর। 

এবং দেখাও যে, 

ধর, 7£, 7০8, 7৮৪১ 7১5 দ্বারা এই বিন্দুচতুষ্টয়কে নির্দিষ্টঘকর! হইল [ চিত্র দেখ ]। 
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এখন, একখানা মাঁপনীর এক পার্খ উহাদের যে কোন দুইটি বিন্দুর সহিত 
মিলাইয়া স্থাপন করিলে দেখা যাইবে, সেই পার্খ অপর দুইটি 
তএব, চারিটি বিন্দুই সমূরেখ। 

বিন্দু দিয়াও যাইবে। 

তর 

৪৮৪ 

স্থাপন কর, এবং উহাদের উদ্দ1, 9. * (৪, 8) এবং (৪, 19) এই শিন্দুদ্য় স 
নির্ণয় কর। 
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ছোট বর্কষেত্রের এক বাহুর দৈর্ধ্যকে একক ধরিয়া বিন্দু ছুইটি সংস্থাপন কর। 

মনে কর, 7 ও 0 প্র বিন্দদ্বয়কে নির্দেশ করিতেছে [ চিত্র দেখ | 

দা 

বিহার 
নি রি। হজ 

7 কে কেন্দ্র করিয়৷ এবং 70 কে ব্যাঁসাঁ্ লইয়া একটি বৃত্ত-চাঁপ আ্বাক ) ধর; উহা 

7” বিন্দু দিয়া অতিক্রান্ত পূর্ব-পশ্চিম রেখাটিকে 43 বিন্দুতে ছেদ কবিল। 
তাহা হইলে, নির্ের দূরত্ব 70 -17৮-8-6 একক (চিত্র হইতে )। 

উদ্দা, 4. 7০00১ 4), 005, - 4) এবং 7808, 9) বিন্দু তিনটি সংস্থাপন কর এবং 

উহাদের দ্বারা! উৎপন্ন 7078 ত্রিভূজটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। 

টি 
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রি 
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রি 
ষ্ 

দ্ঞ্া 
টা 
ছু 

রে 
রি 
রী 

11111 
ছি 

11111111111 171717 ভরের রেজা রাগের যারা জিরার জাজ ০১441-411-4111:7-211517 ভাটি 1111. 

ছোট বরক্ষেত্রের এক বাহুর দৈর্ঘ্যকে' একক ধরিলে, 7১0 ও 48 এর অবস্থান, 

চিত্রে যেরূপ দেখাঁন হইয়াছে, সেইরূপ হইবে । এখন, 720৭ ত্রিতুজের অভ্যন্তরস্থ ছোট 
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বর্গক্ষেত্রগুলি গণনা কর ; তারপর, যে যে ব্গক্ষেত্রগুলির ভিতর দিয়া ত্রিভুজের বাছু 
গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে যেগুলির অদ্ধ বা তদধিক অংশ ত্রিভুজের ভিতরে আছে 
সেইগুলিকে গণনা করিয়া বাকীগুলি বাদ দাঁও। যেহেতু, একটি ছোট বর্গক্ষেত্র 
ক্ষেত্রফলের একক সচিত করে, অতএব বর্গক্ষেত্রগুলির মোট সংখ্যাই ত্রিভুজের 
ক্ষেত্রফল নির্দেশ করিবে । 

উপরোক্ত নিয়মে গণনা করিয়া 7013 ত্রিভুজের অভ্যন্তরস্থ বর্গক্ষেত্রগুলির মোট 
সংখ্যা 2? পাওয়া গেল। | 

, অতএব, 707 ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল ৯97 একক ( ক্ষেত্রফলের )। 

উদ্দা, 5. 4403১ 9), 701, 9), 0011, 8) এবং 7009, 8) বিন্দুচতুষ্টয 
সংস্থাপন কর। 410৭1) চতুঙ্ুজটির ক্ষেত্রফল, এবং 40 ও 797) এব ছেদবিন্দুর 
ভুজ-কোঁটি (০০-০%৭177%699) নির্ণয় কর। 

7 
টি 1-111127 

থি-1-11111 

4ঘাঢ7 

ধু 

নিট 
78032 

ঁ 
চ্যান ছি 

11৯০ 

রো রো 

77. 

।|14/1- 

০1-41-1111 
৮1441 

টি 
না 

77732 7773 
-77-177-775575775- 

ছোট বর্গক্ষেত্রের এক বাছুর দৈর্ঘ্যকে একক ধরিলে, 44, 77, 0. ও 7) এর অবস্থান, 

চিত্রে বেরূপ দেখাঁন হইয়াছে, সেইরূপ হইবে । 

উদাহরণ 4 এ বর্ণিত নিযম্নানুসারে গণনা ক্ুধিযু 47301) চতুর$ডুজের অভ্যন্তরস্থ 
বর্গক্ষেত্রগুলির' মোট সংখ্য1 54 পাঁওয়। গেল। : 

অতএব, নির্ণয় ক্ষেত্রফল -ঠ4 একক ( ্েত্রফলের )। 

আবার, চিত্র হইতে দেখা যায় যে, *40 ও 0 এর ছেদবিন্দু 7? এর ভূজ 
? একক এবং কোঁটি 5 একক । 2 

অতএব, 7% বিন্দুটির ভুজ-কোঁটি (7১5). 
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প্রশ্নমালা 34 

4. নিষ়্প্রদত্ত চিত্রে 7০1, 775) 7০, 7£ বিন্দুগুলির ভূজ-কোঁটি (০০-০:৭17999) 
নির্ণয় কর, যখন (1) ছোট বর্ণক্ষেত্রের একবাহুর দৈর্ঘ্যকে একক ধর! হইবে ; (9) ছোঁট 
বর্গক্ষেত্রের একবাহুর দৈর্ঘ্যের পাঁচগুণকে একক ধর! হইবে ॥ 
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8, (-4, -4), (7, ?) ও (13, 18) বিন্দুগুলি সংস্থাপন করিয়া প্রত্যক্ষ কর 

2. ছোট বর্গক্ষেত্রের একবাহুর , দৈর্ঘ্যের তিনগুণকে “এককগ্রূপে ধরা হইলে, ' 

যে, উহার মূলবিন্দু (০181) দিয়া অতিক্রান্ত একটি সরলরেখায় 

উপরিপ্রদত্ত চিত্রে, 725১ 75, 75১ 7০॥ বিন্দুগুলির তুজ-কোঁটি কি কি হইবে, তাহা 
নির্ণয় কর। ' 

৬ 



লেখাঁবলী / ১০৭ 

4. (-85 4) এবং (10, -5) বিন্দুদ্ঘয় সংস্থাপন কর এবং প্রত্যক্ষ কর যে, 
উহাদের সংযোজক সরলরেখ। মূলবিন্দু দিয়া যাঁয়। 

চ. (৪, 5) ও (-4» -11) বিন্দুদ্বয় সংস্থাপন করিয়া উহাদের দূরত্ব নির্ণয় কর। 
6. (-৭, 9) ও (- 19, 1) বিন্দুদ্ধয় সংস্থাপন করিয়া উহাদের দূরত্ব নির্ণয় কর। 
2. (-119 13) ও ৫, -85) বিন্দু ছইটি সংস্থাপন করিয়া উহাদের দূরত্ব 

নির্ণয় কর। 

8. (0১ 0) ও (5, 5) বিন্দুদ্ধয় যুক্ত করিয়া একটি স্রলরেখ! টাঁন এবং উহাকে 
উভয়দিকে বদ্ধিত কর। এই সরলরেখার উপরিস্থিত সেই বিন্দুটির কোটি নির্ণয় কর, 
যাহার ভূজ 11) এবং সেই বিন্দুটির ভূজ নির্ণয় কর, যাহার কোটি -13. 

9. (০১?) এবং (1, 0) বিন্দুদ্ধয়ের সংযোৌজক সরলরেখাটিকে উভয়দিকে বদ্ধিত 
কর। এই রেখার উপরিস্থিত সেই বিন্দুটির কোট নির্ণয় কর, যাহার ভুজ -18, এবং 
সেই বিন্দুটির ভূজ নির্ণয় কর, যাহাঁর কোটি -14. 

10. (-4, 0) এবং (0, -৪) বিন্দু ছুইটির সংযোৌজক সরলরেখাঁটিকে উভয়- 
দিকে বদ্ধিত কর; এই রেখার উপরিস্থিত সেই বিন্দুটির কোটি নির্ণয় কর, যাহার ভুজ 
_ 10, এবং সেই বিন্দুটির ভুজ নির্ণয় কর, যাহার কোটি - গু. 

০৮1, 4085 2), 790১ ৭) এবং 068, 5) বিন্দু তিনটি সংস্থাপন কর এবং উহাদের 
দ্বারা উৎপন্ন ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। 

* 2. 77(-% 5) 006, 5) এবং 72868, 9) বিন্দু তিনটি সংস্থাপন কর এবং উহাদের 
১দ্বার। উৎপন্ন ত্রিতুজটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। 

_. (8. -10(05 2), 706» ৪) এবং ++ 19) বিন্দু তিনটি সংস্থাপন কর এবং উহাদের 
দ্বারা উৎপন্ঈ ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। 

৫4. (115 2)১ 35 2), 3, ₹) এবং ৫11১?) বিন্দু চারিটি দ্বারা! উৎপন্ন চতুুজের 
ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর) উহার কর্ণের ছেদবিন্দুর ভুজ-কোটি নির্ণয় কর। ৃ 

16, নিষ্নলিখিত বিন্দু চারিটি দ্বারা উৎপন্ন চতুর্ডুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর £ 
(1) (16, 6), ১ 3), 01, 14) এবং ঠ+ 11) 
(9) (8, 6), (5, 4)১ (1৭, 16) এবং (9, 18) 

(৪) (- 1% 6), (-19, ০10) (16++-30) এবং (16, 5); 

(4) (9, 1) (10, ৪), (9, 18) এবং (- 2 ৪), 



১০৮" সহজ বীজগণিত 

16. এরূপ একটি ব্রিতৃজ অস্কিত কর, যাহাঁর ভূমি 19 সেন্টিমিটার এবং বাহুদয় 
যথাক্রমে £ এবং 13' সেন্টিমিটার । ভ্রিভূজটির ক্ষেত্রফল, উচ্চতা এবং বৃহত্তম বাহুর 
বিপরীত কোঁণটি নির্ণয় কর। 

17. এরূপ একটি ত্রিভুজ অস্কিত কর, যাহ।র ভূমি 6 সেন্টিমিটার এবং বাহুদয় 
যথাক্রমে 3 ও 5 সেন্টিমিটার । উহার উচ্চতা ব্থাঁসম্তব ুম্্ভাঁবে পরিমাপ কর। 

18, নিম্ললিখিত বিন্দুগুলি সংস্থাপন কর ঃ 

(1) (6, 0), (6, 3), (6, 4), (6, 6), (6, ৪) এবং (6, 10); 

(1) (9, ), (8, দ), 6, 7), তে, 2), (8, ৭) এবং (10, ৭), 

উপরিস্থিত (৫) এর বিন্দুগুলি সমরেখ এবং (1) এর বিন্দুণুলিও সমরেখ ; দেখাও যে, 

এই রেখাদ্বয় যথাক্রমে /-অক্ষরেখা ও ০-অক্ষরেখার সমান্তরাল ; রেখাঘয়ের ছেদবিন্দুর 
ভুজ-কোটি নির্ণয় কর । 

19. (3, 4), (4, 3), (5, 0), (-4, _3), ৫4, -3) বিন্দুগুলি সংস্থাপন কর। 

মূলবিন্দু হইতে উহাদের দূরত্বগুলি মাপিয়া দেখাও যে, উহার! মূলবিন্দুকে কেন্ত্র করিয়া! 
অঙ্কিত একটি বৃত্তের উপরে অবস্থিত | _ 

0, 405, 2), 869, 9, 0৯, 8), 7069, 8) এবং 72৭, 12) বিন্দগুলি 
সংস্থাপন কর ; 4797)770 পঞ্চভূজটির ক্ষেত্রফল, এবং 47) ও 70 এর ছেদবিন্দুর 
ভূজ-কোটি, নির্ণয় কর। 

বিবিধ প্রশ্নমাল। [1 
ঢু 

1. (৫+9)2 _ ০2 + 9০ + ৮, এই অভেদটির মধ্যে & এর পরিবর্তে % এবং 

-& এর পরিবর্তে -% --৪ বসাইয়া (৮ -% -৪) এর বর্গ নির্ণর কর। 

%. নিম়ললিখিত স্ত্রদ্বয় প্রতিপন্ন কর £ 

(0) ৫০+৮-%০+৮)+(-8)33 
(02) 4৫৮ -(০+ ৮) -( - 8). 

8, প্রমাণ কর যে, _ 

(৮০)/+৪-০)+-৮)(৪+০-8)+(2-%)0+% -2)-০, 



বিবিধ প্রশ্রমালা ১০৯ 

4, প্রমাণ ক্র যে, 

(৫- %)0৫+1)09+1)-%(৮+ 1) +৮(৫4+1)2 (6 $)(৫ ++ 2), 

6, 4৫-০%+7%5 &৯-% +7 ০৯ 11 হইলে, 

দেখাও যে, &2 +%£ 402 -৮0০-০০- ৪-০217+%2 422 _%2 _ 22 - 2%, 

8. ৩-৫+৮+০ হইলে, 

প্রমাণ কর বেঃ। (5 1+ 2৫) (৮5 7 &0)(65 + ৫) _ (৮ +0)2(0 + %)2(৫ 4৮), 

, (7/1+7)5 - 973 কে ?,+7,-9% দ্বারা ভাগ কর। 

৪. (922 -172% +13/2)5 ভাজ্যঃ, 49202 +5%)5 ভাগশেষ এবং 

825 -_%% +107%/2 ভাঁজক হইলে, ভাঁগফল নির্ণয কর। 
৪ € &. 

9. 2 + রি এবং /+  » ৯ হইলে, 23১ +25%» এর মান 3 9 
নির্ণয় কর। 

৬10. দেখাও যে, 

(৮-% 1+2)১+(0297+% - ৪)১ 4+ 6৫ -% + 2) 4+% - ৪) ৯8০, 

| 

নিম্নলিখিত সমীকরণ কয়টি সমাধান কর £ 

9(2- 9)- 90০ - 9)+%- ] ৯ 2+87+20072)7 3074) 

8065-30-56) 2)06 - ৭), 
8. 20০97 1)06+ 9)+8-(%2+1)02 75). ও 

ন্যনিলিখিত সমীকরণ কয়টি হইতে % এর মান নির্ণয় কর £ 

&, (০+ ৮)0৯-০) -8(৫ ৫), 
1070 49 17090 __ ?% 11977 18- 2 27 |. 2? 

. রর 170 ঠা | পা গু 1970 
র্ 2 পা ঢা. রা 87 2 11. 52 2০ ০০ সি রি 

9. - | ্- + 2: সুপ 
10. £(০-1)- 2(%০ - ৪) + 20 _ 22) » হুস্র(4% - 5), 
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[যা 

শর্ট এমন একাট সংখ্যা নির্ণয় কর, যাহার সহিত 29 যোগ করিলে, যোগফল এ 
সংখ্যাঁটির চতুগ্ডণ হইতে ৪ বেশী হয়। 

+৮%, এমন একটি সংখ্যা নির্ণর কর, যাহাঁর এক-সপ্তমাংশ উহার এক-নবমাংশ 
অপেক্ষা 4 বেশী । 

৬ 8, এক ব্যক্তি তাহার মাসিক আয়ের দশতাগের একভাগ সঞ্চয় করেন এবং 

বাকী অংশের এক-তৃতীয়াংশ খুচর! দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে খরচ করেন; মাসিক চল্তি 
থরচা বাবদ তীহার সমস্ত আয়ের পাঁচভাগের ছুইভাগ থরচ করিয়া মাসশেষে তাহার নিকট 
300 টাঁকা থাঁকিলে, এ ব্যক্তির মাসিক আয় কত? 

১/4. এক ব্যবসায়ী তীহাঁর তহবিলের পাঁচভগের ছুইভাগ চিনির নিন 
তিনভাঁগের একভাগ পাঁটের ব্যবসায়ে এবং বাকী অংশের অর্ধেক কাপড়ের ব্যবসায়ে 
থাটাইয়৷ তাহার নিকট 900 রহিল ; এ ব্যবসায়ীর মোট মূলধন এবং তিনি কোন্ 
ব্যবসায়ে কত খাটাইলেন, তাহা স্থির কর। 

5. 4 এর বয়স 7 এর বয়সের দ্বিগুণ এবং 0 এর বয়স অপেক্ষা 4 বৎসর বেশী) 
উহাদের তিনজনের বয়সের সমষ্টি 96 বৎসর হইলে, প্রত্যেকের বয়স নির্ণয় কর। 

68. ছুইটি থলির অর্থের সমষ্টি 64 পা. 4% শি.ঃ এবং একটি থলিতে যত সংখ্যক 
পাঁউণ্ড আছে, অন্টিতে তত সংখ্যক শিলিং আছে) প্রত্যেক থলির অর্থের পরিমাণ 
নির্ণয় কর। 

7. একথানি বর্গাঞ্চিত কাগজে নিয়লিখিত বিন্দু কয়টির অবস্থান নির্দেশ কর 
এবং «দখাঁও যে, উহার! একটি আয়তক্ষেত্রের চারিটি কৌণিক বিন্দুঃ (18 ৪) 
(-1$, 9), (18? -9) এবং (1$»'_9); আরও দেখাও যে, উপরোক্ত আয়তক্ষেত্রটির 
প্রত্যেক কর্ণেরই দৈধ্য 5 একক । | 

৪. ০ একটি নির্দিষ্ট স্থান) 4, 0 হইতে 90 মাইল উত্তরে, 7, '4 হইতে 
£ মাইল পূর্বে এবং 0, ৪ হইতে 1? মাইল দক্ষিণে অবস্থিত ; দেখাঁও যে, 0 এবং 0 এর 
দূরত্ব 8 মাইল। 

ৃ 9, উপরোক্ত 'উদাহরণে, 4, 0 হইতে 19 মাইল পশ্চিমে, £১ 4 হইতে & মাইল 
উত্তরে, 73, 0 হইতে 19 মাইল পূর্বের এবং 0, হইতে ঠ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত হইলে, 
প্রমাণ কর যে, ৮ এবং 0 এর দূরত্ব % মাইল । | 

10. একখানি বর্গানকিত কাগজে নিয়লিখিত বিন্দু কযটির অবসথী নির্দেশ কর 
এবং দেখাও যে, উহরা মূলবিন্দুগামী একটি সৃরলরেখায় অবস্থিত £ 

। (-$,1-10), (15,9) এবং (8, 6). 



অস্টম জধ্যাজ 

জটিল যোগ ও বিয়োগ 
€17970০7. 510161077 870 9181)08061011) 

1. যোগ 

72. তৃতীয় অধ্যায়ে যোগের নিম্নলিখিত নিয়মাবলী ব্যাখ্যা করা হইয়াছে : 
*(1) যোগফল নির্ণয় করিবার সমযে, যৌজ্য রাঁশিগুলিকে যে কোন ক্রমে 

(০:1০:এ) ই লওয়া যাইতে পারেন যথা, 
&+%+4+0-)+-0+4-৫- ০+2+8) ইত্যাদি । [নিয়ম 91] 

ইহাঁকে যোগের বিনিময়-নিয়ম (001001)1062,%159 19) বলে । 

(9) যৌগফল নির্ণয় করিবার সময়ে, যৌজ্য রাঁশিগুলির কতক কতক এক এক 
ভাগে লইয়া» উহাঁদিগকে বিভিন্ন বিভাগে (৫:০1) ভাগ করা যাঁষ, এবং. নির্ণেয় 

যোগফল এ বিভাঁগসমূহের সমষ্টিরূপে প্রকাঁশ,করা যাঁয়। যথা, 
%+৮+০-৫+(৮০+০)-(৮+৮)+০৯-৮+(6+০), ইত্যাঁদি। [নিয়ম 89] 

ইহাকে যোগের সংযোগ-নিয়ম (49900126150 177৬) বলে। 

(3) সাংখ্য-সহগ(1091860108] ০০-9101926)-যুক্ত সদৃশপদসমূহের যোৌগফলও 

একটি সদৃশপদ (1109 ৪0 ) এবং পদগুলির সাংখ্য-সহগের বীজগণিতীয় সঁমষ্টিই 

যোগফুলের সাংখ্য-সহগ হইয়া থাকে । যথা, 5, _ 2%, ৭% এরং 62 এর যোগফল 16%) 

হফারণ».5+(0-9)+%+6-16. [নিয়ম ৪%, টীকা] 

ইহাকে যোগের ,পদ্দ-সংযোগ প্রণালী (10:099989 ০1691180270 £97773) বলে । 

সদৃশ ও 'অসদৃশ পদধুক্ত মিশ্ররাশিসমূহের যোগফল নির্ণয় করিবার সাধারণ 
প্রণালীও 33 নিয়মে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে । | 

উপরোক্ত নিয়মাবলী এ পধ্মন্ত ৫কবলমান্র সহজ সহজ ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত হইয়াছে 3 
বর্তমানে উহাদিগকে জটিল যোগফল নির্ণয় করিবার জন্ প্রয়োগ করা হইবে। 

423. ভগ্রীহস্প-্নহ্গ (ড7900107191 ০০-8100197ন্িস্পিউ সিশ্র- 

ল্লাম্পিসম্মুহেক্র শ্রাগ্গক্ষলল ন্নিপস্8 ভগ্ৰাংশ-সহগবিশিষ্ট” মিশ্ররাশিসমূহের 
যোগফল নির্ণয় করিতে হইলে, প্রথমে প্রত্যেন্ষটি বাঁশিফ্কে আবশ্তকমত সরল করিয়া 
তারপর রাশিগুলিকে, একটির নীচে একটি করিয়া, এরূপভাবে স্থাপপান 'ক্লুরিতে হইবে, 
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যেন বিভিন্ন রাশির অন্তর্গত সদৃশপদগুলি ঠিক একই স্তন্তে বসে; তারপর সর্বনিম্ন 
বাশিটির নীচে একটি রেখা টানিয়া প্রত্যেকটি স্তম্ভের পদগুলির সমষ্টি এর রেখার নীচে 
লিখিতে হইবে । যোৌগফলের সাঁংখা-সহগগুলিকে পাটীগণিতীয় নিয়মান্রসাঁরে সরল করিয়া 
রাখিতে হইবে । 

নিম্নলিখিত উদাহরণগুলি দ্বারা প্রক্রিয়া-প্রণালী পরিফার করিয়া বুঝান হইতেছে £ 

উদ্ী, 1. যোগ কর £ 

তব 1794 পি + ১৫414 এবং - 3৫+ 2. 

প্রথম রাশি 38০4 5- 712 

৮ দ্বিতীন রাশি - 2 -76%/ 478 419 

তৃতীয় রাশি - -8০+ 4/7+ ৪ -9৯ 
যোগফল-_হ 92 + কাত? 7+ 22 + 196 - 9?) 

[ যোগফলে, % এর সহগ ২4 %-এ& ৯442৯ 4 -ু 

/ এর সহগ ঠক + 51৯ ৩৫৪৯-জত ; 
& এর সহগ  -777587+8৯-5৯ দর ল 

& এর সহগ-০+1+0-:19 ; 
& এব সহগ _ন০09+০-%-_ -%.] 

টীকা । লক্ষ্য করিবে বে, প্রথম ও তৃতীয় রাশিতে ০-সংযুক্ত পদের স্থানদ্বয়কে 
শূন্ত রাখা হইযাঁছে। ন্বিধার জন্য এ স্থান ছুইটিকে+ 0.৫ দ্বারাও পূর্ণ করা যাইত। 
তন্দরুপ, প্রথম ওর্ধদ্বিতীয় রাশিতে &-সংযুক্ত পদ ছুইটির সহগদ্যয়কেও 0 বলিয় ধরা যাঁয়। 

627 9%/ , 4/7- 95) 228 - ধু 4০ 753% ১ 6% - 42 32 - 6% 

উদ্দা. 2. 06. . এটি শি ও নাতি ঃ সি 

ডি +7/65+2 এ ০৪ এর যোগফল নির্ণয় কর। 

পদ-সংযোগ প্রণালীমতে প্রত্যেকটি রাশিকে সরল করিয়া পূর্ববপ্রদশিত নিয়মান্ছসারে 
যোগফল নির্ণয় করিতে হইবে । যথাঃ 

প্রথম রাশি-(48 -$)০+(-8 +ক5)7+(-+8)2 
(1 -%)%+(- ্ +$)%+(-2 1+8$)2- $ 

দ্বিতীয় বাঁশি (্ত্র_ £) ০1+(- 578) 91+(-ঠ 7802 

-(ঠ$ 1) 24:(- ণঁ +8)%4+(0-% 7+%)2৯ 8 +2% 
এবং তৃতীয় রাশি (8 -25০+0-8 +8)%+0-4 +-5)2 

«(৫ _$) 240-$ 7+38)%+(-$& +5)2--230.__ 
"* .যোগফল _ - হচ্ছ + £% 

এবং 
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[ যোঁগফলে, 

ঢ এর সহগ -$ু- 

? এর 8 +0-%. ] 

০ লুক হাচি 
8 

উদদা. 8, ০-98১৯ %- 195 &.-55 এবং ৮৯4 হইলে, 

০3 9.5. ৪ 4 4973 2 _ 2773 _ 29 .3 ০ +17%” _205+ 9৮৯ 17০ -96 _-শঠ, 

%+ 3 3... 2 5 _ 59 ডি »ি2 , 20 ও -117+ 9৮*-3%8 এবং 2 ল +৫১+ দু ৩১ এর সমষ্টির 

মান নির্ণয় কর। নু 

এক্ষেত্রে, রাশিগুলির যোগফল হইতেই নির্ণেয় মান অতি সহজে পাওয়া ধায়। 
প্রথম রাশি- 8১42৯ _ 20০5 + 4685 

দ্বিতীয় রাশি - + 11025 _ 2705 
তৃতীয় রাশি _ বু ক 32 4+ 3%5 

চতুর্থ রাশি_ ++ -28/54+ 1০2 _ 2 

যোগফল ৯, ঠ 47 73 

_ 63449 6৮5744৮4৮47 5 + 64. - ৪89. 

[ যোগফলে, 

23 রঃ সহগ - রি 4 ৫ ২3-৪৯8৭:2০- ঠ-0, 
4 ৬ ূ 

৮, হাহ 

74. আনল্কল্লিক্ সহগল্িিম্শি মিশ্রল্রাম্শিল হযআাগক্ষজ্ল 
নিজ £$ সহগগুলি কেবলমীত্র অঙ্ক না হইলে, উহাঁদিগকে আক্ষরিক সহগ (1159:51 
009-8£80190$) বলা হয়। যথাঃ 95 6৯৮১ (০+৫ -_৪)%5... প্রভূতিতে % এর সহগ 

বথাক্রমে &, 6৮, (০+% -০)১... রলিয়ু', উহাদের প্রত্যেককেই আক্ষরিক সহগ বলে। 
৬ £ এর সম্পর্কে ধরিলে, 05 692, (674. 6), প্রত তি পদগুলি কেবলমাত্র 

উহাদের সহ্চাতেই বিভিন্ন £ঃ এইরূপে ধরিয়া ঠেঠ 6828 (০70 6)০৮-, পদগুনিকেও 

সদূশপদ (116 6971209) মর যায়। উট 

রত এরং ঠ2, এ-সংঘুক্ত ছুইটি সনৃশপদ হইলে, স্পষ্টতঃই যোজ্যঘয়ের সৃশ । 
উহাদের যোগফল - ৫৪০ + 8% - (৫ + ৮), 

বী-৮. 
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অতএব, আক্ষরিক জহগীবিশিষ্ট ছুইটি সদৃশপদের যৌগফল ও একটি সদৃশপদ, 
এবং যৌগ্রফলের আক্ষরিক সহগ, পদদ্যয়ের আক্ষরিক সহগ ছুইটির সমস্তির সমান। 

4 নিয়মের 3 অন্ুসিদ্ধান্ত হইতে বুঝা যায় যে, যোগের উপরোক্ত নিয়মটি ছুই এর অধিক 

পদের বেলায়ও খাটিবে। ৰ 

স্থতরাং, সহগগুলি সাংখ্যই হউক বা আক্ষরিকই. হউক, সদৃশপদসমূহের যোগের 
নিয়ম উভয়ক্ষেত্রেই এক । 

ইহা! হইতেই বুঝা যাঁ যে, মিশ্ররাশিসমূহের যোগের নিয়ম, উভয়প্রকার সহগের 
ক্ষেত্রেই, এক থাকিবে । 

নিম্নলিখিত উদ্দাহরণগুলিদ্বারা যোগের টি নিয়মটি উত্তমরূপে বুঝা যাইবে। 
উদ্দা, 1. যোগ কর £ 

(94০) + (০4 2)% + (০ +6)2, 0০ 7 9% + 02 এবং 2০+%+2. 

মিশ্ররাশি তিনটিকে একটির নীচে একটি করিয়া এরূপে সাজাও, যেন উহাদের 
অন্তর্গত সদৃশপদগুলি ঠিক একই স্তন্তে বসে; সর্ধবনিম্টটির নীচে একটি রেখা টানিয়। 
প্রত্যেক স্তম্ভের সমষ্টি এ রেখাঁর নীচে লিখিলেই নির্ণেয় যোগফল পাওয়৷ যাইবে । যথা, 

প্রথম রাশি _ (৮+০)%+ (৫ +)% + (৫ +9)2 

দ্বিতীয় রাশি - ০০47 €% + ৫2 

তৃতীয় রাশি ০4 %/ 4 £ 

অতএব, যোগফল -(০+৮+০+1)2+ (৫+৮+'০+ 14 064:84+24+1)5- 

”[যোগফনে, 

০ এর সহগ - (9 +0)+647+17-64+9+০7+1]9 রর 

% এর সহগ - (০+)+৮+]1-+৮+০+ 1], 

£ এর সহগ » (৪+৮)+০+1-+৮+০+1],] 

উদ্া. 2. যোগ কর; (৮-০)০+(০-০)৮+(০-6)5, ৮-০)%+ ৫৫-৪)০ 
+09০-)8 এবং (9-০)০+ (০ -_ ৫)০ + (০ - ৮). 

2, % ও 2 এর সম্পর্কে ধরিলে, .রাশি তিনটি সদ্ূশপদবিশিষ্ট। কাজেই, পূর্বববন্তী - 
উদাহরণ প্রদশিত নিয়মানগসারে যোগফল নির্ণয় করা যাইবে । যথা, 

প্রথম রাশি-(৯- ০)০০+ (০-9)% +(৫- 6)2 ূ্ 
খিতীয়রাশি- নি ৪)2 4 (৮-০)%+ (০- 2) রঃ 

তৃতীয় রাশি-৮(০-০)% +4৫-৮)/+- 1০95 
অতএব, নির্ণেয যোগফল -০. 
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[ যোগফলে, 

চে এর সহগ - (৮-০)+ (০- ৪) +(৫-&)-৮-০+০-০ 4৫ -- ৮০০, 

তন্রপ, % এবং এ এর সহগঘ্য়ও প্রত্যেকে 0. ] 

উদ্দা, ৪. (০ - 2%) + (৮৮ - ০2), (4% - 62) +(9% - 62) এবং (62 - 95) 

+ (০৪ -&%) এর যোগফল নির্ণয় কর। 

ঠ, % এবং এ এর সম্পর্কে ধরিলে, রাশি তিনটি সদৃশপদবিশিষ্ট । কাজেই পূর্বব- 

প্রদশিত নিয়মান্ূসারে যোগফল পাওয়া যাইবে । যথা, * 

প্রথম রাশি _ ৫০ +8০ _8% _ ০৪,0০4 8) - 9% -- 62 

দ্বিতীয় রাশি - &৮+০%+৮%/-০৪০-  -৪৮+(৫৪+৮)%- 65 

তৃতীয় রাশি- - 2০ - &% + 902 শস্ঠ। ট 0% + 265 

অতএব, যোগফল _ * (৫ - &)% 

[ যোঁগফলে, 
% এর সহগল (6+৮)-৮-০ »- &+৮-৮-৫-০0, 

% এর সহগ- -& +0৮+৮)-৮- -৮+০৮+৮-৮-০-&, 

£ এর সহগ_ -০-০+৪০-০.] 

'টীক। 1. বন্ধনীসংযুক্ত একটি মিশ্ররাঁশিকে সদৃশ মিশ্ররাশির সহিত (দা 
119 00920190100. 93009851003) যোগ করিতে হইলে, বন্ধনী অপসারণ না করিয়৷ যোগ 

করাই স্থবিধাজনক (উদা. 9 দেখ )। 

টীকা ৪. আবশ্যক হইলে উদা. ৪ এ প্রদিত নিয়মানুযায়ী, যোজ্যরাশিসমূহকে 
» পদ্'নংযোগ প্রণালী (1:90999 01901190606 66009)” মতে" সরল করিয়া লওয়! উচিত । 

উদ্দা, 4. (6 + 9) + (৮ +০2)% + (02 + 2), (8 +02)74- (02 +02)%) 

৫65 + 2)? +- ৫০2 +82)৫ এবং (22 + &2)7 4 (92 +02)% এর যোগফল নির্ণয় কর। 

উপরোক্ত রাশিগুলি (85 + 02), (০2 +&2) এবং (০ +5) এর সম্পর্কে সৃশপদ- 
বিশিষ্ট * কাজেই, পূর্ববন্তী নিয়মানুযায়ী যৌগফল পাওয়া যাইবে ।" 

প্রথম রাশি -০(%০ 482) +%(৯2+ ০2) + (65 +৫2) 
দ্বিতীয় রাশি 7502 + 02) +7005 +&2) 
তৃতীয় রাশি ৫02 +82) . 2065 442) 

ই রা 5571851-28 
অতএব, €যাগফল ঙ ৮ 

-(০+৫+1)02 +82)+ (/+% 7 7)(62 4০5) + (2 +% 1+7)(62 402). 
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[ যোগফলে, 

(৫2 ॥ ৮2) এর সহগ-০+০+৫+1-+9+7, 

(৮ +০5) এর সহগ -% +?/+0+7-% 1+%11+7 

এবং (6 +%2) এর সহগ -৪%+74+70+0- 2 +7%4-?. ] 

প্রশ্নমাল। 35 
যোগ কর ঃ 

1. 922 _ 52412) 4/2 - 7122 - 5 +9%১  8/-8+%-6/2 এবং 

৪74 432. 

2, ০৪০ + ০20 - 82045 522৮ -1982502 _ 9000১ 87202 _ 4০21 2026 

এবং 2৫2০ + 50202. 

2, 7372 _ 37771) + 272)3 1 67275, 77721) _ 10772702 4 57312 

- 72735 977,272 _ 570781) 4 217297,১ এবং - 77521,2 47,272 -- 47275, 

চাট 19302 -_- 909322৫1972 3১427 1 45026222) 25324 _ 16420)১/2 

- 18%3022 - 5230205  99%202%2 _ 99১2৮ + 90502 _ 2803520 এবং 

- 92329 - 14032 - 00%222 4890 3522%. 

৯৮ 2 | নি 
১৮5১7184565 +7058585 - 249505&5 + 97%405055 19044১৫১ 

--156*25605 +23904240% - 80355 59915030541 110+1£05 - 9%£7)৫৯ 

--1665%375 এবং _ 9৫305 - 100938১ + 80035 - 18040£0£, | 

6. 95383 - 8363 - 2863১ +19202025  160565 _ 14020202 - 

19323 _ 190305, 927627202 +1943১ + 10363 - 20263 92303 - 

6%28262 - 21933 - 1903%3 এবং 10203 + 89১3 + 40363 -_ 97026202. 

দূ. 23 1893 - 5963 - %5%৫১ 2809 - 373 - ৫ + 2939, 2009 

- 17694 119১ +4945১ 1885 - 18৯০4 4৫ + 4169 এবং - 1409 4196৬ 

+ 218০ - 343. ৃ ূ 

| 2707. ১32, 2% ; 92 ৪. 9০ 62. 
&, 9738 5: পুত এবং & 7875 

£ 32২ 4% 1:02 ৪ 42 ১. £ 85 62 + 8%, 
9৮471 হট তত রত ত্ন 

5 
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১4221 
টি এ, শু 

19, 12 15 
62: তে 4০5 ?% + 2 ঠ 
17 15 18" ূ 

১/ 7026 , 9৮260 , 11002 ) 1902 8920 ; 10029 । 1992 । 1902 2০ -০ 2১নি ১০ ৫ রি 
11. 19 71 177 21785791721 +119+:85- 
29402 , 18802 , 1062 ২ 11005 

4%/ 28 6222 71122 622% 17262% 
_8/.._ শা - ডু 

13 17 টি এন 
শা 2 

সি 

দত ডু রি প্প্সস শী শি ৭ 

সি 9) নি প্রা ভাত | 
201)02 ৯২৩৫2 3 72 1 172 272 19. 3 রি রী 1002 + ? শে ৫, ৬ ০৮০ + 3 ৫0৫ + 116 ঠ 

1 2 ০ 4 2 ১072 375 9 52 এ +72০ ৫+ 9 ০৫০ এবং 116 ৫+7% ৫4196 এ. 

৫ টে 2% রঃ 2% - 32 195 _ 4) 2৮ 3% 4. 311 _- 42 187 22 এবং 
"2 6 19 + 6 19 9 

+37-48 ১ %-92 । 29৫ - 92 
4 ঁ ৭. টি নিউ 

5 | ূ 
22 -9% ,9% _ 625 ২02 - %% 8 _5% 1 0% _ 7 + 25 52 ₹ 

স্ব ৪5 7" 75 টপ পে 
৮ -77 ,2/-8 ) 8 - 5% মরি এ: 

35 চন, 
রহ 2০ -96 + 3০4৫1 40 - 2, 20-9৫+9৫- 4 + 4 2০ বং 

2৫. ৫৫ ঠ) 0৫ 77) টি 6০ 

2৫ -3% রী 9০ _ 4৫ 14৫ _ 2৫ ট ষ্ঠ 
৪075 (৫ 0 

হ 6 -3%1/ 4 201 _ 402 4 992 -%2  ০% ১-%8% 4 301/ 002 4 402 - 62 

ঙ ২০৫ * &% ৪৮ 00 %৫ &৫ 

বং 0% 201 শঁ 4£0% ২ 362 প- 302 _ ০% এ 

6& 0৫ 0% 
৩ রৃ রঃ 2 ৪ * 0% _ & ; &2 -&% 4১82 2 0%/ _ 62 4 &2 0/ 0 _৫2 এবং 

রি 020% দা 072 05০ *28% 0০/৪ 0022 

64০৫ +0হ._0%,1 ০ _ &2 
/02:1/ 00%/2 0022 

৫৪১ ৮-4১ ৮৪, & »? হইলে, নিয়লিখিত রাশিগুলির মান নির্ণয় কর : 
18. (46০4 ,+ 88৮ 87205 _ 105) + ৫7822, 4+85% -_ 564 

598) + (5৭%£ +দ5৮* +2905 + 09%%2)+(- 83৮: +8% -7106: _ 39%£) 

+(26%£ - 45%£ - 2994 + 5082). 
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19. (852%£ + 2070 -98%%£ -62%0£ _ 85222) + (688 +-102%4+ 

652 - 87 + 8822%) + (262822% 7566 _ 25%4£ + 488 + 582%4) 

1+028/44 - 2985 - 65%522% + 45০৮ + 2625) + (- ৪9৮৮৯ 48%0£ 

+696022% +062%+ _ 3992), 

20, (5742 + 25949 - 14824%6 + 374৫ _ 2592202) + (6824%% 

92৮5৮ 6364৮ +794282525 _8592%) + (35% £৫৮+ 1394% +89%28222 

+ 8646 +962422) + (_50422%2 _ 184824274০৮ - 1704%0 _ 59222) 
+(66124%4 _ 2084% +14862%522 - 7০ _ 19582). 

যোগ কব £ 

21, (০2 7 ৮2)(%% +-?%) + (০2 - &2)0% +0) 47027, (৫2 - 82)(7% 47) 

+(%2 + 9£)(0 + 0) 102?» এবং 702 40008 +&2) + 7062 - 2), 

224 (০+%)2+ (& 1 2)28 + (2 1+2)20, (০ -%)2৫+ ( -2)2৮ + (5 _%)2০ 
এবং 9022 ৮92) 4+ %(%2 - 22) + 2025 - 22)0, 

28:7৫ &৮(৫, _ &)১ ৮০(৮-০)১ ০০0৫ --&) এব ৫2(০- &)+ (০ -০)+ 020৮ - 9). 

উর হাটা বিিকর। 

24,%2 +02 1০02 - ৫৮ - ০০ - 96 

-| 1-166-০)2+(00-)2 +(9০- 9)5]. 

8৯, (৯৮ ০)০2 + (৩ + )%2 +(৮+৮)22 -1 109৮2 +9%/2 7022), 

৪. বিয়োগ 

75. 95 নিষমে ব্যাখ্যা কবা হইযাঁছে যে, “কোন একটি সরলবাঁশি & কে 
বিযোৌগ কবাঃ অথবা «*-৫ সবলবাশিটিকে যোগ কবা+ উভযই এক। যথা, 
ঢ-৫-ঠ+(-%). তন্রপ, “কোন একটি মিশ্রবাশিকে বিযোগ কবা, অথবা প্র 
বাঁশিব অন্তর্গত পদসমূহেব চিহ্ন পবিবর্তন কবিযা যৌগ কবা” উভ্যই এক। একা 
মিশ্রবাশিকে অপব একটি মিশ্রবাশি হইতে বিযোগ কবাব প্রণালী 8৪ নিষমে ব্যাখ্যা 
কবা হইযাঁছে। এ পধ্যন্ত উক্ত নিষম সহজ সহজ ক্ষেত্রেই প্রযোগ কব হইযাঁছে; 
বর্তমানে উহা! জটিলতব ক্ষেত্রে -প্রযোগ কবা হইবে । 

উদ্দা, 1. (৮+০)%+(০+০)2+ (৫7502 হইতে ৯০+&%/ + 62 বিযোগ কব। 

১ % ও £ এব সম্পর্কে সদৃশপদগুলি সাঁজাইয! 38 নিযমে বর্ণিত প্রণালী অন্ুসাবে 
বিযোগফল নির্ণম। কব! হইবে। 
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বিয়োজন - (০ + 6) + (৮ 4+)% + (0 +-৫)৫ 

বিয়োজ্য যাজ্য_ 67 &%+ 602 

বিয়োগফল - 6০4 0? 47 02 * 

[ বিয়োগফলে, | 
চে এর সহগ-&+৮- ৫৮. তন্দ্রীপঃ % ও ৪ সহগদ্ধয় যথাক্রমে ০ ও ৫. ] 

উদ্দা, 2. (৮+ 0)27/2 4 (0 +%)2 + (% + 8)22% হইতে 

(৮-০)2%2 + (০ -9)22% + (& - 6)2%% বিয়োগ কর। 

বিযোজন _ (৯ +০)285 + (০ + %)22% + (৫ + 9)2%% 

বিয়োজ্য -(৯-০)2/5+ (০ _%)2+ (৫ _ 6122 
বিয়োগফল-_  496721+ 40298271492 

[ বিয়োগফলে, 
78 এর সহগ - (৮+০)% -(8-৫)2 ৯৮ +98০+02 - (92 - 9৮৫ + 05) 

6৪ 1+9০+02 - ৮2 +2৮০-০5 _ 4০, 

তদ্রপ, ৪ এবং %% এর সহগদ্বষ যথাক্রমে 426 এবং 49. ] 

উদ্দা, $. নিয়লিখিত সমতাঁটির শূন্থস্থান পূরণ কর £ 
(9%+ 9৮) + (9৮ + 40)% + (4৫ +2%)2 

_ (৫ +&)০+ (৮ 1+)% + (64?) + 1 ]. 

স্পষ্টতঃই, (2৫4+ 88) + (8৮ + 46) + (4০4 9) হইতে (০+ $)০+ (ঠ+9% + 
(৫ +£)2 বিয়োগ করিলে উহ রাশিটি পাওয| যাইবে । প্রথম ও দ্বিতীয় উদাহরণে প্রদশিত 

ন্যিদালানে বিয়োগ করিয়া বিয়োগফল (৫ + 9%)% + (2৮ + ৪০)% +(09০+2)2 পাওয়া 

যাইবে । 

উদ্দা. 4. 322 4945 4+68 2 হইতে 2০০ - 3+7৮% _ 8822 বিয়োগ কর। 
বিয়োজন » 8362 +9$%/ + 6862 

বিয়োজ্য ৯%%০ - 378 -8325 

বিয়োগফল ৫ +38:8%" 4962. 

[ বিয়োগফলে, ণ 

&% এবু সহগ- 98 - 95 ৯488 - জি 

8 এর সুহগ-94-(-3"শ-9$+8" 

এবং £ এর সহগ-688 -(-892)-688 
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টীক1। যোগের মত বিয়োগেও ভগ্নীংশ-দহগগুলিকে পাটাগণিতীয় নিয়মাস্সাঁরে 
সরল করিতে হইবে । 

'[ বন্ধনীসংযুক্ত মিশ্ররাঁশিসমূহরে বিয়োগফল নির্ণয়কালে বন্ধনী অপসারণ না 
করাই কর্তব্য (1-3 উদাহরণ তিনটি দেখ )। ] 

প্রশ্নমালা 36 

বিয়োগ কর £ 
4,825 - 6254 25% _ 1223 +6%£ হইতে ৭০5 +62+% -828%2 

_192215 1+-91/+. 

2.৮ 57851 _ 177,327 + 26377, _ 1312?20 _ 19/2027, হইতে 87,872 

- 107,327 + 14237 _ 9012120 - 277202770. 

১৪, 4826 - 91251 1272 _ 39313 _ 41221 4+ 655 - 53 হইতে 

9106 _ 9825 + 43242 _5423%3 _ 6722%£ +84%5 _ 98%5. 

4.4 902£ _ 5020১ + 02005 - ৭1/220 + 32280 হইতে - 21/2)02 

+422200 _ 20 £ _ 02200 + 90225. 

"5, 225 -16231/52 - 17325 2 0221/22£ 482/2£ হইতে 

192325% _- 1525%2+ 2৭ + 11225 _ 1222%222 _ 192%22 

| 64 909%5/525 _- 725522 +6402525 -4805/225- 615%253 

+ 895 চর চা 13570552_028/254 + 29525/225 _66220/£5, 
+2022%325 +852%22+ 

42, চপ? _ 87211/525 -:284%583 +632£1/585 -1557072£ 

+3725%453 হইতে -9925%825 +1525525 +132/১854+5823% 22? 

-94৮%5588৫% তি 

8/ 85 -6%% +6/5 +%2 এর সহিত কত যোগ করিলে যোগফল -%2 

-%£ -%৪ হইবে? 

9. 5০৪ + 18512 _ ৫22০+0%2 + 12/4৮ এর সহিত কত যোগ 
করিলে যোগফল 22 +2%/2 + 28 _ 282 _ 24 হইবে ? 

10. 52£ -6%2% +1%22 -82%৭ -19%* এর সহিত কত যোগ করিলে 

যৌগফল 8০* 45 - 19/%হইবে ? 

1 _ 69 -: 2 ডি 11 815 এর সহিত কত 

যোগ ক বশ _ দৃত5 _ 42885 +1822%5 + 295 হইবে? 
1259202414৮ -6৮হ হইতে কত বিয়োগ করিলে বিয়োগফল ৫5 428? হইবে? 

টস 

৯ 
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133% চ০০ 625 _ 6%% +4%2 _৪০+10%+15 হইতে কত বিোগ করিলে বিয়োগফল 
72 47221 78%2 +4০4+5%+6 হইবে ? 

14. 9৫5 _ 4৫20 + 5 -8% হইতে কত বিয়োগ টা বিয়োগফল 
%ও _ 2৮ +%3 হইবে? ৃ 

15. -823% +42%2 _- 112 + 195 -18%+97 হইতে কত বিয়োগ 
করিলে বিয়োৌগফল 4%3% - 3255 _ 11%%/3 + 90% - 90% +56 হইবে ? 

16. কোন্ রাশিমাল! হইতে 8০ _-?০৮ - ৪৮০ +9৮ বিয়োগ করিলে বিয়োগফল 
2%2 ++ 38০ +22 হইবে ? 

$7. কোন্ রাশিমালা হইতে -8%3 +592 -70% 85 9 বিয়োগ করিলে 
বিবোৌগফল %3 -8%2 +922% - 114৭ হইবে % 

18. কোন্ রাশিমালা হইতে -?%৪ _-8৮5০_ 182 +885 বিয়োগ করিলে 
বিযোগফল 4৫3 _ 9৮০০ + ৫2 _87,৩ হইবে ? 

19. কোন্ রাশিমালা হইতে 9195 _ 3722 + 42৪ _ 188 + 192% - 99 
বিয়োগ করিলে বিযোৌগফল -_ 2563 + 1625 -87%5 +75 -_ 438 + 24 হইবে ? 

বিয়োগ কর £ 
290, 33০7 8581) 7 এঠহ হইতে হে 1881 উিছাতি, 

21. _ নু ৫০ +%/ + 87৮2 হইতে - 352 + $2% + "11478. 

2%, 9239021,/ +-%:87420 - 62-7803% হইতে 

1170207 + 2 - 63-186. 2. 
£ 5 

92. 33124 32034? দহ হু -৮ 2" 570% 8 ৫ ই রঃ হইতে 

৬ 780808 ৮728০ ঠ৭% +585% 0 + 2312 1 36778% +- ১16. 

24. [নিয়লিখিত সমতাগুলির উহ্য অংশ নির্ণয় কর ঃ 

(1) 3927 63% + 542 -( )- 9০ 4+8% + 687 

(11) 17 +931/ 4 42৫» 592 - 171 4 প্রঠ2-€ )) 

(03) 17844156915 +16725 4+ 142, নি 
, -( )-_ (2.7 35215 + 47৮ + 167). 

বিয়োগ কর £ ণ 

%5, ০০0৯4 ০)+ 000 + ৫)৫6৫ + ৮) হইতে 

8০৮ -:০) +50000 - %) + 02 - ৪), 

%6. ৮০৫৮ -০)+ ০206 _ ৫) + &৫ -:%) হইতে প 

2208 -:)+ 05৫ -- ৫) 40206 -7)), 
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চি 

27, 2৮ +৮2 102 _ ০৮ - ৮০ _ 69) হইতে 

(৮-০)2+(০-%)2 + (৫ - &)2, 

১৯ +)5০ + (1 + ৮)2% + (1 +০)52 হইতে 
মারি (1+০+০5)5+01+৮+8:)/+ (1০4০০). 

9. এক ব্যক্তি এক বৎসরে মাসিক (৫০+&% +০2) সংখ্যক টাঁকা উপার্জন 
করিয়া সেই বসরেই (1092 41802) সংখ্যক টাঁকা খরচ করিলেন । বৎসরের শেষে 
তাহার হােঠত টাকা থাকিবে? 

(502+%1% % 182) সংখ্যক ভেড়া হইতে (18%+ 19%) সংখ্যক এবং 
(18% +82) সংখ্যক ভেড়া বিক্রীত হইল এবং (95 + 232) সংখ্যক ভেড়া মরিয়া গেল। 
কতগুলি ভেড়া অবশিষ্ট রহিল ? | 

ম্ন্বন্ম অন্যান 

জটিল গুণন 
(1787067* 71181011)1181107)) 

, তৃতীয় অধ্যায়ে গুণনের নিক্ললিখিত নিয়মগুলি ব্যাখ্যা করা হইয়াছে ঃ 
নি ৮১৮৮-৯১%৫; [নিয়ম 49] 

০৪০. ৮০০. ০2৮, ইত্যাদি ; [নিয়ম 49] 
অর্থাৎ, উৎপাদকগুলিকে যে কোন ক্রমেই লওয়া হউক না কেন, গুণফল সকল: 

ক্ষেত্রেই এক থাকে; 

ইহাকে গুণনের বিনিময় নিয়ম (00701096869 1৮) বলে । 

(2) (6) ৯ ০.০ ৮ (6০): ৮৯ ৫০০) -৮০১৫০১৫ 7 [নিয়ম 49] 

অর্থাৎ, গুণফলের উৎপাদকগুলিকে যেকোন রকমে সঙ্ববদ্ধ (£:9৪1990 6০9£961091) 

করা ফায়। 
ইহাকে গুণবের সংযোগ নিয়ম (488001851%9 142) বলে। 

(8৪) ০(৪--০)-৪+ 26, [নিয়ম 47] 
ইহাকে গপর্নের বিচ্ছেদ নিয়ম (01987556159 1,৮স) বলে। 
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(4) % এবং % দুইটি অথণ্ড ধনরাশি (08161%9 ডি হইলে, 

০৮ ৯৫০ -৮ ০7 
ইহাকে গুণনের সূচক নিয়ম (7095, [9আ) বলে । * 

বর্তমানে, মিশ্ররাশির (9০21900:0 9য19:998107, এর) গুণনের নিয়ম এবং জটিল 

গুণনের উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে । 

77. শ্রস্াপ কল্ল্িভে হুইউন্বে ০১ 

(০4 ৮)061+ 2) 2০+ 221 6৫41 04. 

, ৪+৫ এর পরিবর্তে 2 ধরিয়া, 
(6 + &)(০ + 2)» (৮+৮)%- %(% + 9) - %& +% [নিয়ম 47] 

৮0 + 00 ল ০6০ + 2) + 90০ + 9) £ 

৮2০7 201+ 9৫ + 9১৫. 

অনুজি.। যেহেতু, ০-০-০+(-) এবং ০-৪-০+(-৭), 
অতএব, (৫-৮)(০-9)-০16+ (-9৮)16+ (-)] 

-০+(-৫)+ (--9)০+ (-৮)(-) 

* ৮০0০ -- 60 - ৪৫47 ৪৫. 

78. শ্রন্মা। কক্রিত্ে হইবে হে 
(০+6+০1+ 27 ..)0721+17 11014 4...) 

০ 20171181171 1 -..)1+ 60721172110 1+9+-.) 

, +60721+11+1910+...)+ 0072+71+104+0-+..)+-.. ইত্যাদি 

৪7) +7,4177+-0+--" এর পরিবর্তে % লিখিয়া, 

(৫+৮+০0+0+**")(07/4+% +++) (০+৮+০+০+-)% 

৮ হেট 0 40০ +++ 

- 80৮47 4+?)1+0 1 -*) + ৮(7৮4+71+?1+0 1") + 007৮+171+2 174) 

1+02(7) +1,+?)1+0 ৮...) + ১১১০৯, ইত্যাঁদি। 

এইরূপে, দুইটি বহুপদরাশির (0051611007718%] এর) গুণফল নির্ণয় করিতে হইলে, | 

রাশিছ্ধয়ের যে কোনটির প্রত্যেকটি পদ্-(8০) কে অপরটির প্রত্যেকটি পদ দ্বার! গুণ 
* করিয়া লব্ধ গুণফলগুলির বীজগণিতীয় সমষ্টি লইতে হয়। 

উদ্দা, 1. 9+86 কে 4০+5৮ "দারা গুণ- কর। 
. ৫৪ ৯ 52)0০৮- 88) ৫)(2)4 ৫০08) + (5) ৪০) + 65)৫5) 

- 82 +19 47 108 + 1685 
০8০2 + 22০৯ + 1585. 
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উদ. 2. 32-%% কে 2-5% দ্বারা গুণ কর। 
(9৮ - 5%)03% -?%) - (2০)(32) + (22)(-%) + (- 5%)(32) + (-5%)(- 5%) 

6০2 _ 14% _ 16 +35%2 
-6%: _- 292 +35. 

প্রশ্মালা 372 
গুণ কর: $ 

1, 96+97 কে &৮+% দ্বারা । %. 97 - 31 কে 7৮-5 দ্বার! । 

8. &+৮+০6কে ৫+৮+০ মারা । 4. ৮-৮+০ কে ০৪-৮+০ দ্বারা। 

5. ৫-০-৫কে ৫-৮-০দ্বারা। 6. ৪-9%৮-9৫ কে 2৫/-০-০দ্বারা। 

7.9 -9% -42 কে 2-%-2 দ্বারা | 

8. -52+9%৮-99 কে »%-৫+০% দ্বারা । 

9. %21+1/271+22 কে ০-/-5 দ্বারা । 

10. %7/+7/2+ 2 কে 2%1/ -%2 - 2 দ্বারা | 

79. কানন ল্রাম্পিমালাতক্ষে ভদকম্ভঙগ্গভ ০ক্ষান্ম একি 
ভক্ষকব্ত্রেল শক্তির ভএ্রঃভ্রুত্ম (065067001776 00০7) ল্। উদার 

(88087701715 07067) জন্ভ-লাক্রে লাভঙাম্ম ৪ রাশিমালার পদসমুহঃ উহাদের 

অন্তর্গত যে কোন একই অক্ষরের বিভিন্ন শক্তিবিশিষ্ট হইলে, যদি এ পদগুলিকে 
এরূপে সাজান 'যাঁয় যে, নিপ্দি্ট অক্ষরটির সর্ব্বোচ্চশক্তিবিশিষ্ট পদটি প্রথম, তন্নিক়্- 
শক্তিবিশিষ্ট পদটি প্রথম পদের ডা"নদিকে, তনিক্লশক্তিবিশিষ্ট পদটি দ্বিতীয় পদের 
ডানদিকে, ইত্যাদি, এবং হী অক্ষরবিবঞ্জিত পদটি অর্থাৎ প্ুবকটি (6০29620), 
সর্বশেষে লিখিত হয়, তাহা হইলে উক্ত রাশিমালাকে নির্দিষ্ট অক্ষরাটির শক্তির 
অধঃক্রম অনুসারে সাজান হইল, বল! হয়। ইহার ঠিক বিপরীতভাঁবে স্বাজাইলে (অর্থাৎ, 
প্রথমে ফ্রবকটি, তৎপরে সর্বনিয়শক্তিবিশিষ্ট পদটি, ইত্যাঁদি, এবং সর্বশেষে সর্বোচ্চ 
শক্তিবিশিষ্ট পদটি লিখিলে রাশিমালাকে নিদিষ্ট অক্ষরটির শক্তির উ্ধাক্রম অনুসারে 
সাজান হইল, বলা 'হয়। যথা, ৫০ ,+8%£ 2% _ 205 %2 1 40224% ৪ _ 9002? 

+%5%” রাশিমালাঁটি ৫ এর শক্তির অধংক্রম অন্গসীরে,' অথবা ॥ এর নারির টম 
অনুসারে সাজান রহিয়াছে । কিন্ত ইহাকে _5%328%5 1+5%5 +40524%9 10523 * 

_ 9৫244 8৫2 এইরূপে লিখিলে, রাঁশিমালাটিকে 2 এর শক্তির রিও অনুসারে' 
সাজান হইয়াছে, বদিতে হইবে । রর 

80. কোনি রাঁশিমালাকে অন্য একটি রাঁশিমালা াঃ গুণ করিতৈ হইলে, গুণ্য- 
রাশি এবং গুণকরাশিপ্না অন্তর্গত কোন একটি সাধারণ অক্ষরের শক্তির, হয় উর্দক্রম, না. 
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হয় অধঃক্রম অনুসারে উভয়কেই সাজাইয়া নিম্নলিখিত উদাহরণে প্রদশিত নিয়মানুযায়ী 
গুণনক্রিয়। সম্পন্ন করিতে হয়। 

উদ্দা, 1. ০১ -৮-০৪ কে ০৯-৮২+৫ দ্বারা গুণ কর। 
গুণয - &2 -%৯ - 092 

গুণক ৫. +2% টি 

&£ দ্বারা গুণন - & নিজিটি তে 02৮ 

+%% দ্বারা গুণন_  +০১৮০- &2 22 -- 03” 

- ৮2 দ্বারা গুণন- - ৪৯৯ +৫2৪ +84 

অতএব, নির্ণেয় গুণফল - ০, _ 8৫25 +&5 

'টাক1। উপরোক্ত উদহরণের প্রক্রিযা-বিশ্লেষণ £ 

গুণ্য এবং গুণক উভয়কেই ৫ এর অধঃক্রম অনুসারে সাজাইয়। গুণ্যের নীচে 
গুণককে লিখা! হইয়াছে এবং গুণকের নীচে একটি রেখ! টান। হইয়াছে ; তৎপরে বামদিক 
হইতে আরস্ত করিয়া, গুণকের প্রত্যেকটি পদ দ্বারা গুণ্যকে গুণ করিয়। লব্ধ গুণফলগুলিকে 
সারি করিয়া একটির নীচে একটি এরূপে লিখ! হইয়াছে যে, বিভিন্ন সারির সদৃশপদগুলি 
ঠিক একই স্তন্তে বসে। সর্ধনিয্ন সারির নীচে একটি রেখা টানিয়। বিভিন্ন স্তম্ভের 
বীজগণিতীয় যোঁগফলগুলি উহার নীচে লিখিয়াই নির্ণেয় গুণফল পাঁওয়া গিয়াছে । 

উদ্দা, % 92 _- 9০ _- 7৮ কে - 822 +9%02 +66চ দ্বারা গুণ কর। 
*গুণ্য এবং গুণক উভয়কেই % এর শক্তির উ্ধক্ম অনুসারে সাঁজাইলে, 

. গুণ্য _ 22 - 502 - 92 

"* গুণক ল 9%2 + £%% - 82 

262 দ্বারা গুণন _ 4%£ - 105 - রি 

+ 50 দ্বারা গুণন _ +10%3% _ 25222 - 153 ৃ 

-3%£ দ্বারা গুণন রি 6৫5 ৪ 47 1602: 1 92 

নির্ণেয়'গুণফল - 4০£ -_ 97222 4925 

1, 8. 2০3০৮ 5০৯৭ - &£+ 84225 কে ?4- 899৮ $ 489 " 62৮2 

দ্বারা গুণ কর। 

[ গুণ্য এবং গুণক উভয়কেই ৫ এর অধঃক্রম অনুসারে সাজাইয়া গণ কর।] 
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গুণ্য'. - ০4 + 26994 3৫25 -- 56৪ 

গুণক, 2%£- 8৫৮ - 50262 4 40&5 

_ 9০০ + 407৮ + 66৪৮2 _ 10585 

+8%7৮- 62682 - 9৫5৮3 + 180£%£ 

+ 86662 _ 10585 - 1505£ + 25095 

- 4629 + 8০৮4 + 19985 _ 20925 
স্ল শশ শিপ শীশািপাটাটীিস্টি পতল 

নির্ণয় গুণফল- - 2০৪ ++ 602 - 2305%5+ 80425 +87365 _ 90425 

টাকা । উপরোক্ত উদাহরণ, গুণ্য ও গুণক উভয়ই চতুর্থমানবিশিষ্ট সমমাত্র 
রাশি এবং গুণফলও অষ্টমমানবিশিষ্ট সমমাত্র রাশি । তদ্রুপ দেখান যাইতে পারে যে, 
গুণ্য ও গুণক উভয়ই সমমাত্র রাশি হইলে গুণফলও সমমাত্র রাশি হইবে, এবং গুণফলের 
মান (3957:99 ০? 67৪ 2:০9) রাঁশিদ্ধয়ের মানের সমষ্টি হইবে। গুণ্য ও গুণক উভয়ই 

সমমাত্র রাঁশি হইলে, গুণফলের শুদ্ধি পরীক্ষা করার পক্ষে এই নিয়মটি অত্যাবশ্যক ; 
কারণ, গুণফল সমমাত্র না হইলেই বুঝিতে হইবে যে গুণনে ভুল হইয়াছে। 

উদ্দা, 4 752 -%2-% কে %+7-] দ্বারা কর। 

গুণ্য _ 72 -%% -? 

গুণক -%£ +22-] 

77000+ _ 725 - 722 

৭1972? 7722 22 
- 72 77 47? 

গুণফল - 7/+ - (% -1072)29 _ (6 177 +72)25 +(,-202)2 175 

উদ্দা. 5, 48০2১ + বুত)2%2% +9562%2 +10502%9 কে 9122 +9 572 

+]57%5 দ্বারা সুপ কর। 

[ টীকা । গুণ্য এবং গুণকে সাধারণ ও দশমিক এই উভয়বিধ ভগ্নাংশ-সহগই 
বর্তনান থাঁকিলে, সকল ভগ্নাংশগুলিকেই একজাতীয় ভগ্নীংশে পরিণত করিয়া গুণনক্রিয়া 
সম্পন্ন করাই স্ুন্বধাজনক । ব্র্তমানক্ষেত্রে, ব্রত কে দশমিকে পরিব্তিত করিলে, দশমিক 
বিন্দুর পর অনেকগুলি অঞ্চ 'আসিবে বলিয়া সকল ভগ্রাংশগুলিকেই সাধারণ ভগ্নাংশে 
পরিবন্তিত করা'হইল। ] 



জটিল গুণন ১২৭ 

ওুণ্য _48৮০০৩ + হুতি022%/ + কু৫2%2 + 2892%5 

গুণক - 252 + ত70% ++ 2721 2 র 

বত 17287 7০125%2 + 2$02122%5 
15702 টি 14 এয 0 14 ৮০ 7775? 

ূ + 88৫70. %2 48565702951 :6752% £+28957%: 

গুণফল - 28৮০7৮০ 4+ ($$820 41 25777) %/+(7০+ 4 টিক্কা 

+ (88924142074 85827)02%9 + (28670 27৮1825075)20% £ 1 38027/ 

ভদ্দা, 6. গুণ কর: ৫-০৮+৮২) & ++ - এবং ৫ _ ৫2 + 5. 
” (6) &2 - ০702 ্ 

(11) &% +0262 179 

৮4 _ 02০2 +6£ 
& ২9৮ +0565 

0404 - 

ও $ ০৮1৫56574৮১ 
৮৯ + 0৮: +%৪ 

» অতএব, নিণের গুণফল -_ র্ত- 1065 ৮৮ 

* প্টীকা। তিন বা তদধিক রাশির পর পর গুণনের ফলে 'ষে রাঁশিটি পাওয়া যায়, 
তাহাকে প্র রাশিগুলির ধারাবাহিক গুণফল (০০০৮:০৪9৭ 70:০৭০6) বলে । কতক- 

»ুলি রাশির ধাঘবাহিক গুণফল নির্ণয় করিতে হইলে, উহাদের যে কোন দুইটির 
গুণফলকে অন্ত একটি-দ্বারা গুণ করিয়াঃ লব্ধ গুণ্ফলকে আবার অপর একটি দারা, 
ইত্যাঁদিক্রমে, পর পর গুণ করিয়। যাইতে হয়। 

ধারাবাহিক গুণনে, গণ্য, রাশিগুলিকে িনিদীতা ক্রমানুসারে সাজাইয়া গুণ 

করিতে ত হয়। 

৪1. *নহুগ্গ নিচ্ছিল হুল্রপ5 শ্রপানলী (019000 01 066801)90 
9০-91170161)19) $ যদি গণ্য এবং গুণক রশিদয়ের পর্দপমূহ একই অক্ষরের বিভিন্ন 

শক্তিবিশিষ্ট হয়, আথবা উভয়ই দুইটি অক্ষরের সমমাত্র রাঁশি হয়, ছাহা হইলে পদগুলির 
আক্ষরিকাংশ হইতে সাংখ্য-সহগগুলিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া এবং ষথাস্থান সথাপ্রন করিয়া এ 



১২৮ সহজ বীজগণিত 

সহগগুলি দ্বারাই গুণনক্রিয়া সংক্ষেপে ও সহজে সম্পন্ন কর! যায়। রাশিঘয়ের অন্তর্ভুক্ত 
সাধারণ 'অক্ষরটির কোন এক শক্তিবিশিষ্ট পদ বর্তমান না থাকিলে, এ পদটির সহগ 0 

বলিয়া ধরিতে হয়। 

নিম্নলিখিত উদাহরণগুলি দ্বার! প্রক্রিয়া-প্রণালী স্ুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পাঁর! যাইবে। 

উদ্দা. 1. গুণ কর: ০2-4%+4 কে ০-? দ্বারা । 
০2 -- 4০ + 4 

টি ০৮ 9 

1- 4 +4ু 
-০%+8-8 

নির্ণেয় গুণফল _%৩ _- 62 419 _ ৪. 

উদ্রা. %. গুণ কর 93-9%+4 কে %+5 দ্বারা । 
905১ 1+ 0.2 - 947 4 

278 
9 7+09-9+ 4 

1+.167+ 09-10-4909 শশী লাশ শী সাপ শশা 

নির্ণয় গুণফল _ 8 +15%3 - 92 - 6% + 90. 

প্রশ্নমাল। 38 
গুণ কর 

2662 + 390 4+9%5 কে 9৫- 5 দ্বারা । 

2০--99+40 কে 2+9৮০-4৫ দ্বারা । 

০০ -:০+9% কে ০2+৮+29 দ্বারা । 

ঠ2 -: 2০০74 02 কে ৫2 +%৫৮-+ ৮2 দ্বারা । 

০%1+22 71 কে 2-2*+1 দ্বারা । 
1২ -227/2 1+25 কে 2: +227/27+1%/5 দ্বারা । 
74 - 70272 175 কে %2 +%5 দ্বারা । 

22৫2 1+7+7৫ কে -৫:+%5 দ্বারা । 
- %৩+59%৮2 6০2৮ কে 5৯০ +০5 + 64০ দ্বারা | । 
২ 

2 

টি 
£ 

| 10. 2১ --৪০+9০-০1 কে %:+82+] দ্বারা । . 

11১5 29০5 + ০4 + 3225 +%£ ৭282 কে ০ +%2 - 9০০ দ্বারা । 
27০5 + 9৮৮ +৮১+ 805 কে 8০: ৯ +%5 - 82০ দ্বারা | 
বিডি 124 - 417 925 কে 3+22 - 9০ দ্বারা । 



জটিল গুণন ১২৯ 

14. 1 +92+21£4+ 2925 + 32 কে 4 +০2 -9% দ্বারা । 

155 &5+০2৮৪+৯+০+৪ কে ০2 -৫৭৮+ঠ-৫৮৪ +6£ ছ্বারা। 
16, ০2 -2/-2%2+%2 -%27+55 কে 2+%+5 দ্বীরা । 

17. 792 +%2 702 -০০-০৫-*%৮ কে ০+৮+৫ দ্বারা । 

18. 5০2৮+4৮১ +9%: 365 কে 9 -3৫2৯+ ৫5 -5৮৭ দ্বারা । 
19. 2০2 +০০-6 কে ?7০-9 দ্বারা । %0. 7225 -%2-? কে 7 -” দ্বারা । 

21. 702 --৮৮+০ কে ০৪ -৮৮-৫ দ্বারা । 

22, %5 - ৮০ +০-8 কে ০৮5 -০০+৫ দ্বারা । 

256 7702 -00-7)+35 কে 7৮2 -7%*-9 দ্বারা । 

24,702 +-%7৮2% +0%2 কে 047 1+% দ্বারা । 

25. %1০5 +1/82% 17212 12922 +2/2% 402 কে 2৮2 ++? দ্বারা । 

১৮26:৮০৩ + 22% + 822 +85 কে 95 +22% +:2%5 দ্বারা । 

27.) 721 4805 ++০22 4+ 8285 +485%% কে তু2 +হদ%হ5 দ্বারা । 
28. 15254928999 41992 £7+ 3195%5+5 কে 975 + 12979 দ্বারা । 

29. 05৭9 +-109%585৮4+ %091%2 + 918৮3 কে 76 + 2%%% + 9৮5 দ্বারা । 

80. 28254815228 + 1172%৯+4-%07%5 কে 122 +%2% +17%2 দ্বারা । 

81. ৬ $0০3 +2622% 1 ?07%5 + 203 কে 2৫ - 192% +5০/2 দ্বারা । 

8%. */ 15073 _ 12772? 4 1+8077272 _ 1675 কে 

15075 + 12727, 7 1190722 + 1673 দারা 

» ধারাবাহিক গুণফল নির্ণয় কর £ | 
০৪8৪8. 2%০+ 9০, 2- 38 এবং 492 47995 এর | 

84. 0,5৫4 68৮, 6০০ -68% এবং 952৮ +865* এর | 
85. হে5 3০5/+ 75, ০2 7+%2, 2+ এবং ৮-% এর । 

86. 22 +92% + 529 ০2 - 9%% +8%5 এবং ০: - 222 725 এর | 

55, 0:2222 4 26662067%/6 10:21 12, ০০: +026222%2 48455 

2০ 4 8% এবং ৫০ - &% এর | ৃ্ .. 

7, ও % এর সকল মানের জন্যইঃ ০ » &% - 2%+% ধরিয়া লইয়া, প্রমাণ কর যে ঃ 

58. রি নিন [০ ৫ ষ্ঠ রত 7 ] 89, চে ৫ পতি 

40. ৫ ১৫ ৫ ১৫৫$ ৫. [০$ ৈ রি ধঁ চে টি ই বর চেল &] | 

41. 28০৫ 2/. [(৫8) ০০০ ৬ ৫ ৫8 রর £েল ৫8+2188- ৫ 7 ১ 

2 £/2..] 
বী-৯. 



৭) ৩)৩ 

42, 2২» বিচ 48 - 212: 44 টি 

3 না 

45. 72 ৮ % * ই 46. 22 ৮০5 _চে9 [০-2 %০ _গ 2+5 ০3, ] 

ৈ ০ 

শপ রি 

&ন, 22 ৮2 হর 
48, & ই ৪ 

_5০ _ ৪ 87 

| (৫ ৪) টা 

৫-8-1৫-5] 

_চ এ 
রী রঃ 

49. ঠ-8-2-০. 50. এই 5, 

নিক্ললিখিত রাঁশিগুলির গুণফল লিখ ঃ
 

ঞ 
হ 

এ 

51. _ 3০ এবং 9. 
6%. 5৯ এবং _-2%2. 

১ 

৮৪. 228 এবং ই, 
54. ১2 এবং _ 8০8. 

৪ ৪ 

চচ. £4-2ও এবং 2০১৮০, ০6. 54895 এবং -$০৪/-£, 

ঙ 95 & ৮ 
9 

রি 

5. _ 4৪৮8০ এবং _3%88380£. ৪8. _ 8288৪ এবং _ ৪8০৪৪ . 

৮ 73 2 
এ. শব মঠ 

9. 698৮ £6 7 এবং 6৫820 *. 

ব্য রাতে। ৪ 6 

60. -_4525% 5 এবং 19055 2 5. 

গুণ কর * 

61. ৫$+৮% কে 7+৮ দ্বারা। 62. %_ 8 কে ০৯ -০ই দ্বারা । 

পৃ ষ্ঠ ্ঁ ্ 
82. 92: -4% কে ৪2 ৮4১ দ্বারা । 

64. ০8_$০$+৮$ কে ৫$+$ দ্বারা । 

নু 

65, ০8 +2$/$+98 কে চ 9 দ্বারা । 

3 93. ৪ ঠ়ে ৪3 2 

866. ০ -০৪০7+0 কে 28 +৫4+%£ +05 দ্বারা । 

& 
টা 4 

9৫. 2০8 _ 6০88 -8%৫ কে 93 + 688 
_99$ দ্বারা । 

্ ঠ) 7 %$ ৬,738 ঠ_ 738 

68. ৫৪ + 42৮১ +%20. ০ 
1+6205 765 কে & - ৮5 দ্বারা । 

৪ 

99, ০টি _ 278 +০8% _%৯
 কে টেষ্ট +08 দ্বারা । 

9 বরা দে 

10. . ৫8 +৫8৮ঠ +০8৯৮৪ কে এষ _৮ঠ দ্বারা। . 

1, 2 + 72 58০৯ -9$2ই 2৩
 কে চিন ৪818 দ্বার | 

29, 25% _ 2০422” কে ০৮7 ০% দ্বারা । 

478. 878০. £0-5 + 42৮? -%২ কে 62 _20-:৮-+০5 দ্বারা । 

৫৮ 



জটিল ভাগহাঁর ১৩১ 

্ ও 

74. 2-547+32 হ ॥ এ কে 2-২-৪% 22425 ভ্রারা । 
রি সস টি, 

5, 2৫-5 + 39 -& _ 6৮৩ কে 2৫-5+9% 209*5+6৮-3 দ্বারা ।. 

'সহগ বিচ্ছিন্নকরণ' প্রণালী অন্ুসঞরে গুণফল নির্ণয় কর £ 
৭6. 922 +924+9 এবং 8০+5 এর | 77. 2০ -9%5 -15 এবং %৮- 3 এর । 

8. 9০০ +5%+6 এবং £2 73279 এর। 

99. 2১ ++? এবং 7৮47 এর । 

80. $০+254+5 এবং 32 +2+2 এর | ॥ 

শপে” শী 

চস্পন্য জপ্যাস 

জটিল ভাগহার 
(77197067. 10151510170) 

82. তৃতীয় অধ্যায়ে বণিত ভাগের সাধারণ নিয়মগুলি নিম্নলিখিতরূপে প্রকাশ 
করা যায় £ 

(1) ০-০৯-& এ ; 

্ (11) &-০-০-%-৯ ৪৫ 

ঞ (111) ৯০১ ৫০-০৫১৮০-+%০) 

এবং (8০) % ও % উভয়ই অথণ্ড ধনরাশি এবং 7 ১৯ % হইলে, ১৮ ০% _ 0%7%, 

শেষোন্ত নিয়মকে ভাগের সূচক নিয়ম (1709 7১816) বলে। 

60 হইতে £% সংখ্যক নিয়মাবলীতে, একপদ বা বছুপদ রাশিকে একপদ রাশি 
দ্বারা ভাগ করিবার প্রণালী, এবং ততৎসম্পকিত চিহসন্বন্ধীয় নিয়মের বিষয় বর্ণিত হইয়াঁছে। 
বর্তমানে বহপদ রাঁশিকে বহুপদ রাশি,দ্বার। ভগ করার প্রণালী ব্যাখ্যা করা যাইতেছে । 

- 83. ্বুপ্পাদ ল্রাশ্পিন্কে লল্ছঞ্পদক ক্লাম্ণি হ্বাল্রা ভ্ঞ্গ 2 

প্রথমে একটি দৃষ্টান্ত ধরা যাউক। যথা, * রঃ | 
যেহেতু, (2০2 + 8৫৮ 7+8:02)06 48) _ 2:0৫ + 8%) 4 8৫(৫ 1 ৪৮) + 495(৫ + 89) 

রগ _ল 289 4 002 224 190%5 71295. 

, অতএব, (8৫: +99৮+ 18৫82 +18৮-)-৮(+8৮)- 2০ + 8৫74:402, 



১৩২ সহজ বীজগণিত 

এক্ষণে, ভাজ্য ও ভাজক দেওয়া থাকিলে ভাগফল কি প্রকারে নির্ণয় করা যায়, 
তাহা আলোচন! করা যাঁউক। উপরোক্ত দৃষ্টান্ত হইতে দেখা যাইতেছে যে, 

() ভাঁজ্য ও ভাঁজক উভয়ই, উহদের অন্তর্গত একটি সাধারণ অক্ষর ৫ এর 
শক্তির অধঃক্রম অনুসারে লিখিত হইয়াছে । 

(1) ভাগফলের প্রথম পদ; যথা) 9%2 _ 29 ++) " 

অর্থাৎ১-( ভাজ্যের প্রথম পদ ) + (ভাজকের প্রথম পদ )। 

(111) :ভাজ্য হইতে 226 + 3) বাদ দিলে 9০2৮ + 182 + 1975 অবশিষ্ট 

থাকে, এবং ভাগফলের দ্বিতীয় পদ, যথা, 3০৮-৪৫2৮--০১ অর্থাৎ, উক্ত অবশিষ্টের 
প্রথম পদ ) ++ ( ভাজকের প্রথম পদ )। 

() শেষোল্লিখিত অবশিষ্ট হইতে 3৫০৫+8) বাদ দিলে 4৫9 +19%5 
অবশিষ্ট থাকে, এবং ভাঁগফলের তৃতীয পদ, যথা, 45 _ 4৫৮4৫) অর্থাৎ্চ_( এই 

শেষোক্ত অবশিষ্টের প্রথম পদ ) - ( ভাঁজকের প্রথম পদ )। 

(₹) উল্লিখিত শেষোক্ত অবশিষ্ট হইতে 4(৫+ 9৪) বাঁদ দিলে, কিছুই অবশিষ্ট 
থাকে না; সুতরাং ভাগ করা সম্পূর্ণ হইল। 

উপরোক্ত প্রক্রিয়া-প্রণালী নিম্নলিখিতরূপে দেখান যাইতে পারে £ 

& 4 রে +902% + 192 + 9 + 30 + 402 
205 +6০-6 

8৫৮ + 1962 +19%5 , 
8204+ 9০8 

ক (১৮১০2 21৮১3-2528 

4692 4193 
4002 41905 

স্বতরাঁং ভাগের নিমলিখিত নিয়ম পাঁওয়া যাঁয় £ 

ভাঁজ্য ও ভাঁজক উভয়কেই উহাদের অন্তর্গত কোন সাধারণ নিতে অক্ষরের 

অধংক্রমিক শক্তি অনুসারে সাজাহয়। পাঁটাগণিতের পদ্ধতি অনুযায়ী এক পংক্তিতে 
স্থাপন কর। 

ভাজ্যের প্রথম পদকে ভাজকের প্রথম পদ দ্বারা ভাগ করিয়া লব্ধ ফলকে ভাগফলের 
প্রথম পদরূপে লিখ । ভাগ্রফলের এই প্রথম পদ দ্বারা ভাঁজককে গুণ করিয়া ভাজ্য হইতে 
বিয়োগ কর এবং বিয়োগফলকে পর্ববনিদ্িষ্ট সাধারণ অক্ষরটির (০০১7007. 16697এর) 

অধঃক্রমিক.শক্তি অনুসারে সাজাও । 

এখন, উপসশিনধ বিয়োগফলকে একটি নৃতন ভাঙ্য মনে কর এবং পূর্ব 
নিয়মানুযায়ী ইহার ' প্রথম পদকে ভাঁজকের প্রথম পদ দ্বারা ভাগ “করিয়া লব্ধ ফলকে 
ভাগফ্লের দ্বিতীয় ধর্ঘুূপে লিখ । 
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ভাগফলের দ্বিতীয় পদ দ্বারা ভাঁজককে পুনরায় গুণ করিয়া উল্লিখিত নৃতন ভাজ্য 
হইতে বিয়োগ কর। এই বিয়োগফলকেও নূতন ভাজ্যরূপে গণ্য করিয়া উহার উপর 
পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়া প্রয়োগ কর, এবং কোন অবশিষ্ট না থাকা পর্যন্ত এইরূপে প্রক্রিয়া 
করিয়! যাও । 

টাকা। ইহা সুস্পষ্ট ঘরে, উপরোক্ত নিয়মান্থসারে ভাগফল ঠিকরূপেই পাওয়া যাঁয়। 
কারণ, যে সকল বিভিন্ন রাশিকে ভাঁজ্য হইতে পর পর বিয়োগ কর! হয়, উহারা ভাগফলের 
এক একটি পদ এবং সম্পূর্ণ ভাঁজকের গুণফল হওয়ার, উহাদের সমষ্টি, সম্পূর্ণ ভাঁগফল এবং 
সম্পূর্ণ ভাজকের গুণফলের, সমান ; আবার, এই সমষ্টি ভাজ্যের্ও সমান হওয়ায়, স্পষ্টতঃই 
প্রদত্তভাজ্যটি, ভাগফল ও ভাঁজকের গুণফলের সঙ্ধান হইবে ; এবং ইহাই হওয়া উচিত। 

উদ্দা, 1. 2£- 45 +19% -9 কে %০-9৮+৪ ছারা ভাঁগ কর। * 
এস্কলে, ভাজ্য ও ভাজক উভয়ই % এর শক্তির অধঃক্রম অনুসারে সাজান আছে 

স্বতরাঁং প্রথমেই নিম্নলিখিতরূপে ভাগের ক্রিয়া আরম্ভ করিতে পারা যায়। 

02 ০ ১4০ 1190 -_ 91225 +9-3 
এ 223 + 8202 | 

22১ - 722 4+19% -9 
20 4০5 762 

-822+6%-9 

_-8%-+ 6০ -9 

অতএব, নির্ণেয় ভাঁগফল -গ%2 +92 -3. 

টীকা । ভাজ্যে ৪3-যুক্ত পদটি না থাকায় উহার স্থান শুন্য রাষ্রিয়া, উহার পননবর্তী 
চহ-ঘুক্ত পদটিকে, প্রথম পদ %* হইতে কিছুদূরে, লিখা হইয়াছে । এইপ্রকার করা 
অত্যিবশ্ঠকীয় ন। হইলেও, সদৃশপদগুলি যাহাতে একটির নীচে একটি বসে সেইরূপ করার 
জন্য, উহার (প্রতি লক্ষ্য রাখা দরকার । দৃষ্টান্তস্বূপ, উপরোক্ত উদাহরণে ভাজ্যের দ্বিতীয় 
পদ 4 কে ফর্দি ০**এর পরেই লিখা হইত, তাহা হইলে - 95, *- 4%৪০ এর নীচে, 
এবং 85) 49% এর নীচে বসিত এবং ইহা দ্বারা প্রথম শিক্ষার্থীদের পক্ষে, হয় বিয়োগ 
করার অন্গুবিধা হইত, না! হয় প্রক্রিয়ার সরলতা ক্ষুগ্ন হইত। 

উদ্দা, 2. 1625 + 36০ +8]1 কে 4০০ +62+-9 দ্বারা ভাগ কর। 
422 ই 16%£ +362£ মি ৪ 6০ +9 

16০ + 8৫০ +86%2.. 

_ 2423 - 865 - 54... 
86০৪ +64%৮:81 

8622 + 54 4781 
অতএব, নির্ণেয় ভাগফল - 4৪ -6%+9. 

1 
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উদ্দী, 2. 2৫ -4%£ - %9 +- 822 +-8৮-19% কে £০-4 দ্বারা ভাগ কর। 

[দ্রষ্টব্য । ভাঁজ্য এবং ভাঁজককে, উহাঁদের অন্তর্গত কোন সাধারণ অক্ষরের 
অধঃক্রমিক শক্তি অনুসারে না সাঁজাইয়া, উর্দাক্রমিক শক্তি অনুসারে সাজাইলেও ভাগের 
ক্রিয়৷ সম্পন্ন করা যাঁয়। কেবলমাত্র লক্ষ্য করিবাঁর বিষয় এই যে, উভয়কেই একইভাবে 
( হয় উর্ধক্রমিক, না! হয় অধঃক্রমিক শক্তি অন্ুসারে ) সাজাইতে হইবে । দৃষ্টান্তন্বর্ূপ, এই 
উদাহরণে, ভাঁজ্য এবং ভাঁজক উভয়কেই উর্াক্রমিক শক্তি অনুসারে সাঁজাইয়া ভাঁগ 
করা যাইতেছে 1] | 

-- 4722 -197+82+82৮ _ গত: _ 4০42? ১ 2 4725 

712. _47902. 
8% 93 _ 425 425 

ভিডি লি ০১২১০ 
-_ 424 426 

ধু 19 
অতএব, নির্ণেয় ভাগফল - 3 - 97 +%£. 

উদ্দা, 4. 62৮2 + 9০ _%20হ _ 6202 কে ৫৮+৫০ - 9০ দ্বারা ভাগ কর। 

ভাজ্যকে & এর অধঃক্রমিক শক্তি অনুসাবে সাঁজাইলে (2 _95)%2 +- 2662 
_ 8205 এই ত্রিপদরাশিটি, এবং ভাঁজকক্ষেও এ্রৰূপে সাজীইলে (৮+০)৫- ০০ এই 
দ্বিপদরাঁশিটি, পাঁওয়। যাঁয়। 

(৮+ ০) - এতে -_02)%2 + 2002. - 6202 রঃ ০) + &০ 
(০5 _22)%2 _ (020 002) 

(75725272 

.:(82০4+202)0- 8202 

অতএব, নির্ণেয় ভাগফল - ০৮ - ৫০ + &০. 

উদ্দা. 5, &3+%3- ০১ +3%?90 কে ৪+1)-০ দ্বারা ভাগ কর। 

ভাজ্য এবং ভাজককে % এর অধঃক্রমিক শক্তি অনুসারে সাঙ্গীইলে, ভাঁজ্য ও 

ভাঁজক যথাক্রমে, 

% +3৫.৫+(83 _ 63) এবং ৫+(৮-) হয়। অতএব, ভাজ্য একটি ভ্রিপদ- 
রাশি এবং ভাঁজক একটি দ্বিপদরাঁশি 

£৫+(৮- রি + 980. + (&9 - রি -_ (৯ --০)%7+ (62 4+ 0০402) 
র্ 0৪ +(09-)%5. | 

-(৮-০)%2৮+ 88০. + (93 -০3) 
০ (৮6) -(- ০)... 
18 রি 
(82 +8০+০০)০+(85 _63) 

:, আর্ত, নিরবের ভাগফল ৫2 +্০+০০ -০৪+০০+৮৪, 
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উদ, 6. (৮- ০) +(৫-2)%5 +(৫- 0)৫ও 

০2 -০৮ - ৫০+ &৫ দ্বারা ভাগ কর। 

ভাঁজ্য এবং ভাঁজককে % এর অধ্ঃক্রমিক শক্তি অন্ুসাঁঞ্ধে সাজাইলে, 
ভাজ্য _ (৯--০)%9 - ৮৭৫ + ৫3০ + ৮১০ - 203 

-(৮-০)%5 (৮৩ -০3)৫+ ৮06৮2 _ 02), অতএব একটি ত্রিপদরাশি । 

এবং ভাঁজক - &2 - (৮ + ০) +০৫, অতএব একটি ব্রিপদরাশি । 

- (9 +৩)% +0)109 -০)%9 _ (95 -09)0 +00005 -৯০2)/0৮ -:০)০+ (৮ ০2) 
(৯- ০), - (2 _৫2)৫2 + ৮608 ০2 
(8 _-62)2 - (৮3 16282 _ 03) + 800৮2 _ 62) 

(৮5 -০:)25 -(৯১ +৮১০৯- 9০2 _০9)/+ 2৫085 02) 
অতএব, নির্ণের ভাগফল - &৮ -%৫+৮2 _ ৫. 

টাকা । লক্ষ্য করিবে যে, যে সকল রাঁশি & এর বিভিন্ন শক্তির সহগরূপে 
বন্ধনীর অন্তর্ভুক্ত হুইয়াছে, তাহাঁদিগকেও %৮ এব অধঃক্রমিক শক্তি অনুসারে সাজান 
হইযাছে। এইরূপ করিলে, প্রক্রিয়া সরল হয় এবং ভুল হওয়ার সম্ভীবনাও কম থাঁকে। 

প্রশ্নমালা 39 

ভাগ কর £ 

1, ০2 -9%+14 কে ০-দদ্বারা। %. 9%2 -17%+10 কে 92- দ্বারা 

8. 1922-82-99 কে 4৮-৪ দ্বারা । 

. 42 56০ -67-14 কে 11219 দ্বাত্া। , 
১,202 7-76৮+6৮2: কে ৪০-9 দ্বারা । 

6. *৮/ +22%24+%£ কে £21+%%4+%5 দ্বার! 1 

১:৯০ কে 9+96 দ্বারা । ৪.৮ চ3+%3 কে %+6 দ্বারা । 

/9. & কু 7002 +985 কে ৫-৪০% দ্বারা। 

10৮ 229 + 2822 +4522 1718 কে 2%2 +$2%+6 দ্বারা । * 

11. 223 - 48272 1+£5£2- নু কে 822 - 27 বুচ্ত দ্বারা । 
৪ নি 

12. 5623 _ 28%2%2% 4 রত - 465৮ কে রি নী না +285%2 দ্বারা। 

18, 23729 +-4850-0 2702 4 3850770 +196%3 কে 

ও 70217%2 4- 25077 + 4272 দ্বারা । 

14, $2* 202 + 825 4 কে, 3০5 -০+8৮- দ্বারা" 
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15, 1৮১ -1০%1 4 অহিত2%) 4 আহি০58? -$2% 7 আহত কে 
বাঁ 2 ১ 1 

272 - 42% + প্র দ্বারা | 

০ গু 

, 8. 4317/7%3 + 75702 +-1- মগ 1 +$7/+ কে £727% + 572 +- গুদ দ্বারা। 
5) 

117. 8৫2৩ + 265 +০১ - -8091/2 - $%/£ _ 8:% কে 

-_ $%2 + রুদ্র দ্বারা । 

18. 2০+7%/4+2- -6% হইলে, (%৮-% - ০)0%% -৪-%)(09৮-%-%) কে 

&2 40০ +%) +%% দ্বারা'ভাঁগ করিয়া ভাঁগফল নির্ণয় কর। 

ভাগ কর : ্ 
19. 02 -%)5+(% - 2) +02-2)5] কে '(০-%)0% -2) দ্বারা । 

420. 2৪ _ 263০3 4+%৪8 কে 25 _ 9৫2 +%2 দ্বারা । 

* 2]. 223৩ 1+%97+6 কে %/7+2+%2 দ্বারা । 

822. 23 + (++ ৮++0)02 + (০৮4 %০ 490) + 9৮0 কে 2০+০ দ্বারা । 

28. ০3+(0৮-০-_%)০2 + (00৫ _ ৫৮ _ ৯০)৮ + ৫০ কে 25 + (9 - %)% - ৮ দ্বারা । 

24. %3 +&2৮+%20 - 9০ - ৮০০-%05 কে ০০ -&০ দ্বারা । 

25, &2(৮+) - (০ +)+০2(৮+ &) + 28০ কে ৫-৮০+০ দ্বারা । 

26. %2(৮+০)+92(% ০) +02(৮ - 9) +&৮6 কে &+৮+০ দ্বারা । 

2, 2572224095০ -5)০+%2৮+85 কে ৪--৮ দ্বারা । 

% 28. 63 +83 +03 _390 কে ৪&+৮+০ দ্বারা । 

799, 2০3 +%১ -11+92% কে ৮+%/-1] দ্বারা । 

80. 2৪ -8%3 _গ7৪৩ -182%2 কে ০-%/_-95 দ্বারা । 
81. ০৩ -%১ +23 +82%8 কে ০-%+5 দ্বারা। ্ 

82. 82৩ _%7% _ 2৩ - 18%2 কে 425 +9%2 + 85 +62% 5 2%%2 - 3%2 দ্বারা 

89.4 (৮ -০)+৮2(৫- ০)+০5(৮-%) কে ৫০-০ দ্বারা । 

84. (০2 - £+ 6%)০ _ 060৮ + 9) + (৮ - ৮+০)%5 কে (০+০)(-%) দ্বারা । 

85. 60৫৮ - %2)+ (৫ - &)0০ -০)%+(০5 -) কে (০-৮)৮-০) দ্বারা । 

86. %৪(৯- ০) +৮১৫৫-%)+০90- 9) কে ৮+০-%০-৮ দ্বারা । 

8%.% 2 -_ 42) +03092 -&2) কে 

ৃঁ ০2৮ _ 8৫2 -- 002 1020 দ্বারা। 

৪8. ঠািনিিগরািদিডানভাপটাত 18235 229 কে 
রর %+2-% দ্বারা । 

89, ৮৮৯০) +০০৭ -০2)+4+300+%) কে ৫+%)(০+6) দ্বারা । 
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40. (০- ৮)০২ +(৫-8)০৩ -0০5 -০2)৮৪ +(০-০)৮5 কে 
(৫ - ৮)০4 - (৫-)০০ দ্বারা । 

[প্রদত্ত রাশিমালাঁকে ৫ এর অধঃক্রমিক শক্তি অনুসারে স্বাজাও 1] 

41. (৫০ +৮%)১ + (৫০ - &&)১ _ (০% - &2)5 + (2% + %)5 কে 

(০+&)222 - 8০৯০২ -%2) দ্বারা । [কলিঃ প্রবেশিকা, 1888.] 

[ভাজ্য এবং ভাজককে সরল করিয়া, উভয়কেই % এর অধঃক্রমিক শক্তি অন্থুলারে 
সাজাও |] ্ 

42, 2(117%2)01 +52)7+%(1. 4 82)(1 + ৮2) 4501 722)(1 +%2) +42%5 কে 

] +2% +%24+ 2 দ্বারা । « [কলিঃ প্রবেশিকা, 18%8.] 

প্রদত্ত রাশিমালাঁকে % এর অধংব্রমিক শক্তি অনুসারে সাজাও |] * 

কুট, (4০১ 822) +(4%৩ _82%)2 -%5 কে %2+%2 -%2 দ্বারা । 

[বোম্বাই প্রবেশিকা, 1884.] 
%, এবং % এর সকল প্রকার মানের জন্যই ৫ + ৫% - ০%-% হইলে, প্রমাণ কর যে, 
44,0০7]. 1০ _%%৮ গত লগ ₹0%৮ ল ]-] 

46, ০%%- রা [০-৮-&০-৮/-৫০-+১-] -৯&%.] 

চ. পু 3 
46. 22 -+22 ০, 47, 2 2৯০ ৯০, 

ভাঁগ কর £ ? 
রর 22 278 ২3782 

»:48, 629 কে 9: * দ্বারা। 49. * 2৪০ কে %-১%০৪ দ্বারা । 
ণ এরি 4 € ৪ ৬ ও 

50, 1825 কে -528%8০$ দ্বারা । ঠ. 9০$ -16%8 কে 3০$+4%$ দ্বারা। 

চিট ৪2৮ কে ৫$+5$ দ্বারা । 
33 ৮ এ এ 3 

55. 3 +62%5 7৮3 কে 65+%:৮9++%5 দ্বারা। 
১২ ৯৯ 

54&. 42৪ রি দহ + 9%$ কে 2০8 + 5০808 নু 3/$ দ্বারা । 

55. ০-৮ কে ০২ "্বারা। " ূ 
এ 8 40-০ 4 19078 ৮-8 +9০-5-$ -%58-6 কে এ ঠ 

। .. 24-5+32 49 £ 5৮75 দ্বারা । 
টি 65 3. রা রিনি: ডি 

55. 928 952 £/ ”*+ 102 8%5 ৪ -49% £ কে 
টি) ৪ ডিও টি 

32 «41452 8%/৯.-৭% *, দ্বারা | 

২৯ 
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5৪. ৫3 -62 কে ঠ-৮£ দ্বারা। 

এসি ০1৫72 - 9258 উঠ কে টি দ্বারা । 

84. সস্স্পূর্শ ভাগ (7958০ 70015151977) 2 কখন কখন ভাজ্যটিকে 

ভাজক দ্বারা সম্পুর্ণপে ভাগ করা বাঁয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, 88 নিয়মের দ্বিতীয় 
উদাহরণের ভাঁজ্যটি যদি 16%£4+36%2 +62+86 হইত, তাহা হইলে দ্বিতীয় 
অবশিষ্টটি (অর্থাৎ বিয়োগফ্লটি ) 36৮৪ + 60৮ +৪6, এবং সর্বশেষ অবশিষ্টাটি 6০+5 
হইত। এখন, যেহেতু 6%7+5 কে 4%5 +6%+-9 দ্বারা ভাগ করা যাঁয় না, এস্থলে ভাগের 
ক্রিয়া অসম্পূর্ণই রহিয়া বাইত, এবং পাঁটীগণিতের ন্যাঁয় ভাগফলটিকে নিম্নলিখিতরূপে 
লিখিতে হইত । যথা, 

1:60 776০. +0%+ 80 2 _ নো. 

42১ +6৮+9 . - 4৫ 0০+9+52 4+6%+9' 

উপর্িলিখিত অভেদটির ডানদিকের অংশটিকে পুর্ণ ভাগফলা (০0101)196০ 

0006160) বলে । ভাঁজ্যের যে সর্বশেষ অংশটিকে ভাজক দ্বারা আর ভাগ দেওয়া যায় 
না, তাহাকে ভাঁঙশেষ (90091701) বলে । অতএব, যদি 7), ৫, 0 এবং 78 যথাক্রমে 

ভাজ্য, ভাঁজক, ভাঁগফল এবং ভাগশেষ বুঝায়, তবে স্পষ্টতঃই 
1) 70১৮ ০+ 4. 

০ 

85. এস্নন্হঙ্গ ন্িচ্চ্হিতসকললরণ্9* অক্ভিলা। (0161109৭091 0০/৪০1790 

০০-৪1110191015) 2 2 যদি ভাঁজ্য ও ভাঁজক উভয়ই কোন একটি নির্দিষ্ট অক্ষরবিশিষ্ট 

রাশি, অথবা উভয়ই একই অক্ষরসমূহের সমমাত্র রাঁশি হয়, তাহা হইলে উহাদের অন্তর্গত 

পদসমূহের সহগগুলিকে, অক্ষরসমূহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া এবং যথাস্থানে স্থাপন কলিয়াই 
ভাঁগের ক্রিয়া! সম্পন্ন করা যায় এবং এতন্দ্ারা! “দীর্ঘ ভাঁগ' সম্পন্নকরণ-জলিত কষ্টের লাঘব 

করা বায় । 

নিম্নলিখিত উদারণণ্ডলি দ্বারা প্রক্রিয়া-প্রণাঁলী স্পষ্টরূপে বুঝিতে পাঁরা যাইবে। 

উদ. 1. 0০+ 1825 + 395 +8৭27+45 কে. 
92 +9+4+9 দ্বারা ভাগ কর। 

০ ভি 255 
6+ 4£+18 * 

গর 9791+8? 
+9+6+%? 

২ ,.15+10+45 
. 15+10+ 45 

*অতৃএব, নি্ণের ভাগফল ₹?55 +-82+. 

ও 6 
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সাধারণ নিয়মানুসারে ঃ 
82 + 92 + 016 + 1923 1+ 3992 + 972 + 48192 +82+5 

/6%+ 7423 4185 
9%3 42102 2487 
925 7. 6%2 +2912 

152 +102%+ 45 
152 +1092 4745 

অতএব, নির্ণয় মান - 2 +82+05. 

উদ্বা, 2. ০৪ -97 কে %2+৪০+9 দ্বারা ভাগ কর। 

দ্রষ্টব্য। যদি ভাজ্য কিংবা ভাঁজকে, এর কোন এক শক্তিবিশিষ্ট পদ বর্তমান 
না থাকে, তবে উক্ত পদটির সহগ "শূন্য, (8০৮০) ধরিয়া উহাকে যথাস্থানে লিখিয়া 
লইতে হয়। ] 

না 27111 -38 
17+3749 
-8-9-97 
-3-০9-97 

নির্ণেয় ভাগফল -% - 3. 

প্রশ্নমালা 490 

'সহগ বিচ্ছিন্ন করণ' প্রণালী অনুসারে ভাঁগফল নির্ণয় কর £ 
৬ 1, 2775 _ 9727 41872 -07%3 কে %% - 37" দ্বারা । 

"2, ০০78504893৩ -%£ কে ৪ -%2 দ্বার! । 

2৫ 582 _ 325 _9%£ কে £2+%2 দ্বারা । 

2০ _ 86025 _ 1629 কে 292 +8% দ্বারা । 

3 4-2924422 + 563 _ 4ুত£ +225 কে 1+2%5 দ্বারা । 

টে _ 42 +192-9 কে £2+%৮-3 দ্বারা । 

£০£ _ 92262 49443 + 1624 'কে 9৫ _ 3 +42 ছারা। 
০ 1-প0202 +1625 কে ০ +%2+4%5 দ্বারা । 
০£+4%£ (কে ৪2 +9০৮+ 2৮ দ্বারা । " | 

10. 225 124 -82৯ 118 78০৯৪ কে €২- গা দ্বারা। 
11," ০-81 কে %-3৪ দ্বারা। ৪ 19. &5 _ 8 কে .০-৪ দ্বারা । 
18, 9-92+252 152১ -15£ +95/ কে 1-8০+০8 ছ্বারী। 

০ 

পস্টি ৪ 
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14, 822 + 40 - 453 +1824-67% কে 6%2+8-৭72 দ্বারা । 

15, 64-% কে %-%দ্বারা। 16. 17426 - 99 কে 22+1-% দ্বারা । 

17. 1893 + 9422 +0* - ১৮449 কে 4০৮+৮2 +2%2 দ্বারা । 

48. ০৮- 15৮ -8%2৮2 +&£ + 19৮3 কে &০+9৮2 - 2০৮ দ্বারা । 

19, £০-%5 কে 2১ - 926 + 222 _-5 দ্বারা । 
20. 8%2%3 +9৮* +&5 - 93৮2 - 2৮৮ - 4৮ কে 2%৮- 9৮2 +%£ দ্বারা । 

21. %+25-225%5 কে 2:+%2-2% দ্বারা । 

পূর্ণ ভাগফল নির্ণয় কর £ 

22 +112785 | ০৩4 ও 99, ভি? , 25. িক্নিডো 

24, 23 +7702 ++? কে £ ++ দ্বারা ভাগ করা হইলে, ভাঁগশেষ 

কত হইবে তাহ! নির্ণয় কর। 

%5. ভাঁগফলে চারিটি পদ পধ্যস্ত রাখিয়া, ] +9% + 4০2 কে 3- দ্বারা 

ভাগ কর। 

86. ক্ুভিশিকজসস আআাহ্বশ্যানকীয ক্রু (4 167 1011)07817 

98018) 2 

শিক্ষাথিগণের অবশ্যই জানা আছে যে, ০৪ _-&2 - (৫ _ ৪)(০ +) 

, এবং 23 -&3 ₹ (৮ -2)(22 420 + 02), 

অতএব 24 -_ &£ [ যাহা _১( - ৫) 41 0(3 _ 49) ] 

- (2 -_%)123 + (22 +2% +%2)) 

(৮ -6)(09 +%2& + 02 402), 

তদ্রুপ, ৮5 -%5 | যাহা %*(৮ - ৫) +%(০£ -%) ] 

৮ (2 --%)1£ + 9065 + 22 +%2 +%2)) 

-(৮- ৫)(* +2১& + 22৫2 1+2%3 4+%%), . 

এই প্রকারে দেখান যাইতে পারে যে, 2৪ -0৪, 7 -%7) 2৪ _-%৪ প্রভৃতি 

রাশিসমূহের প্রত্যেকটিরই একটি উৎ্পাঁদক (189০) £-%; অতএব, সাধারণভাবে 
বল! যায় যে, % একটি ধনাত্মক, অথণ্ড সংখ্যা (9০91৮1%9 109891) হইলে, %- &% এর 

একটি উৎপাদক %.-৫ হইবে । 

অতএব সিদধন্ত করা যায় যে, % একটি ধনাত্মক অথণ্ সংখ্যা হইলে; 2০76 ০ 05 

6 দ্বারা সম্পূর্ণরূপে বিভাজ্য (5০6৮৮ :91৮191919). 
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আবার, যেহেতু %%+০%- (০% -2%) +24%, এবং 2৮৯০ %-% দ্বার 

বিভাজ্য, কিন্তু 9%% কে ৮-৫ দ্বারা ভাগ কর যায় না; অতণ্রব, দেখ! যায় যে, 
৮%৮+%% কে £- দ্বারা ভাঁগ করা যায় না। 

স্থতরাং, % একটি অথণ্ড ধনসংখ্যা হইলে, 
৮% _ 2% সকল ক্ষেত্রেই ৮-৫ দ্বারা বিভাজ্য (ক) 
2% +-4% কোন ক্ষেত্রেই ৮ -& দ্বারা বিভাজ্য নহে । 

অনুজি- 1. % কেবলমাত্র অখণ্ড যুগ্ম এ খ্যা (9597 1769697) হইলে, 

?% _ 0 ০+৫ দ্বার! বিভাজ্য | 

কারণ, % অখণ্ড যুগ্ম ধনসংখ্য। হইলে, (-০)%- %%) 1 সুতরাং, ০% _ ০% -০% _ (-2)%) 
?% অথগ্ড অধুগ্ম ধনসংখ্যা হইলে, (-%)*- ০; 1, সুতরাং ০ - ০% ল 2 + (-&)% 

অধিকন্ত, ০+০-০%- (-৫). 

এখন, (ক) হইতে দেখা যাঁয় যে, -(-?) দ্বারা ০%- (-০)% বিভীজ্য, কিন্ত 
2%+(--০)% বিভাজ্য নয়। স্থতরাং, % অখপ্ড যুগ্ম ধনসংখ্যা হইলেই ৮% - % কে '2+% 
দ্বারা ভাগ কর! যায়, কিন্তু % অধুগ্ম হইলে, এ্রন্দপ ভাগ করা যাঁয় না। 

অন্ুসি. ৪. % একটি অখণ্ড অধুগ্ম ধনসংখ্যা হইলে, +৫ দ্বারা %%+% কে 
সম্পূর্ণরূপে ভাগ করা যায়। , 

কারণ, % 'অযুগ্ম হইলে, (-২০)%- -০%;  স্ৃতরাঁং, ০% +৮-%-(- ৫)% 3 
7? যুগ্ম হইলে, (-%)757-  &% নু স্বতরাঁং ॥ ০০৮ 40? ৯ 2 1+(-)% 3 

ৃ প অধিকন্ত, 2+% -% - (-৫), 

০ এখন, ক) হইতে দেখা যাঁয় যে, %-(-০) দ্বারা ৮%- (-)% বিভাজ্য, 
কিন্ত ৮%*+-(-০)% বিভাজ্য নয়। 

অতএব % অধুগ্ম হইলেই 2%+0%, ৮+৫ দ্বার! বিভাজ্য, কিন্তু % যুগ হইলে, 
০% +0 কে %+০ দ্বারা ভাগ 'করা*্যায় না? 

1 গুণনের চিহনসন্বন্ধীয় নিয়মের বার বার প্রয়োগ দ্বার! এইরূপ ফল পাওয়। যায় ;* যথ|, 
(-2)7-5%92 7 হুতরাং, (-%)১-(-৪)১(- ৪) &) ১৯৪%-- --%% 7 (-/)+-(--&)১৫ (-:6)2 
(০) (7৯) ০৫ ) (৮০)০-(-)%(-০)৯(-০) ৮০৫০ -০ | ইত্যাদি। অর্থাৎ, 
-& এর বিভিন্ন শক্তির*হুচকগুলি প্রত্যেকে যুগ্মসংখ্য। হইলে, শতিগুলি প্রত্যেকেই দান এবং সুচকগুলি' 
অধুগ্মসংখ্যা হইলে, শক্তিগুলি খণাত্মক হইবে। ৮ / 

4ঃ 

| 
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অতএব, নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় :* 
০৫ দ্বারা ০% _ &% লকল ক্ষেত্রেই বিভাজ্য ; 

কিন্তু, 2%+৫% কোন ক্ষেত্রেই বিভাজ্য নয়। 

৮+৫ দ্বারা %% - ৫%* বিভাজ্য, যখন % একটি অথপ্ড বুগ্মু ধনসংখ্য। | 
এবং %% +০% বিভাজ্য, যখন % 'একটি অখণ্ড অধুগ্ম ধনসংখ্যা। 

প্রশ্নমালা 4! 

প্রকৃত ভাগ করিয়া দেখাও যে, নিশ্নলিখিত রাঁশিসমূহ %+-%.দ্বারা বিভাজ্য ঃ 

1, 23 +%5. 2. ০794. 9, ০5 1+%5. 

4, 26 -%6. 5, 2777. 6, 25 - &5, 

প্রকৃত ভাগ করিয়া দেখাঁও যে, নিম্নলিখিত রাঁশিসমূহ ৮+€ দ্বারা বিভাজ্য নহে ঃ 
39 -%9, 8. 2444. 9. ০০ -- ৫০, 

40. 25 +%€. 11. 27767. 19, 25 715. 

ভাগফল লিখ £ 
15. .৮-1 কে %-1] দ্বারা । 14, 2*-%5-কে %+% দ্বারা । 

15, ০5-] কে ০-1] দ্বারা । 16, £57+%5 কে £+% দ্বারা । 

47, %০-1 কে £-] দ্বারা । 18, ০০-% কে 2+% দ্বারা । 

29. 2?-] কে ৮-1 দ্বারা । 20, 27+1%7 কে 2+% দ্বারা । 

এান্কাদম্ণ জন্যাজ 

স্ত্রাবলী ও উহাদের জ্যামিতিক সমাধান 
(দে০178120 8110. (5০17 2০010800081 '6])76561012,6101) 

87. ছাত্রগণের সুবিধার জন্য, চতুর্থ অধ্যায়ে বণিত শুত্রাবলী নিয়ে পুনরঃর 

সন্গিবেশিত হইল। বীজগণিতের অনেক প্রক্রিয়াই সরল ও নিপুণভাবে সম্পন্ন করিতে 
হইলে, এই স্ত্রসমূচ্গর সম্যক্ ধারণা থাকা. একান্ত আবশ্তক। অতএব, বার বাঁর দেখিয়া 

লইয়! উহাদের প্রয়োনী করা অপেক্ষা, উহান্ত্িগকে মুখস্থ করিয়! রাখাই কর্তব্য ।. 

শী অোনিংশঠঅধ্যায়ে এইগুলি যথাযথভাবে প্রমাণিত হইবে। 
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(74 &+৮)2 _&2£ + 2০০ +-&2 

(11), (৫ - ৮)2 ০2 - 2০৮ + 92 এ প২৮- তা 

রি ৮) 77৫2 -- %2 ট্ র্ 

(ঘা (৫+৮)2-& +92৮4+ 8692 1৮১ -&3 +৮৭+320(9+ ৮) 

(৮) 6) ৯৫3 ৮3420 + 89৫2 - ৮৩» &৩ - ৪ _- 3266 - &), 

(৮1) /% +৮+ ৯ (+৮)(2 ৫০ +৮-)- (&+ 9) -8০৮(৫ +&) 

(11) +&১-%9 - (৫ - &)0০২ ++ ৮2)- (& -_ )২*+ 3৮6৮ - 9), 

(111) (০4০) 1 ৮)-%25 + (4 ৮) + ৫৮৮৮ | 

৯0) (০ -%)(৮ + ৮) ০2 +(৮ - ৫) - 

(%) (০) _ ৮) ০2 - (০ + ৮) +9% 

88. হ্ুভ্রালীল অরতোোগ 2 
উদ্দা. 1. 999 * 999 এবং 9988 * 10019 এব গুণফল নির্ণয কব। 

এখন, 999 % 999» 9995 
- (1000 -1)১ 
10002 ২9 ৮1000 ৯1 +15 ন্যত্র 0) 
-1000000- %000 +-]. 
99800] 

আবাব, 9988 * 10049 - 10019 * 9988 
-(10000+ 1%)010000 - 19) ২, 
10000 _ 192, [সুত্র (110)] 
-100000000 _ 144  * 

রর -99999856. 

উদ্দী. 2.. 52921 +10693 + 19000 * 9991 % 1069 এব মান নির্ণঘ কব। 
& কে 9987 এবং ৪ কে 1069 ধবিষা 

প্রদত্ত বাঁশিমীল৷ -&3 +৮৭ + 19000 
»-৫০ +2৭ ৮990 +0) 

[যেহেতু, %+৮ 99381 + 1069 - 4000.] 
(৮4) [ন্ত্র (%)] 
-(4000)১ | 
_ 4৫000 * 4000 ৮ 4000 
_. 64000000000, 

স্টীকা। অধিকন্ত, চতুর্থ অধ্যাষেব উদাহরণগুলি দেখ । 
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89. €ক্ষান্ন একি ল্রাম্পিক্কে ভুউছি বর্গের আভ্ভল্রল্লত্পে 
ওএন্কফাম্প কলা (6০ 9%07659 2 81£9707810 018116165 89 €119 08116797099 

01 ও ৪0019869) 2 

শি 

কর। 

যেহেতু, ৫ +2০৮+ 0২ - (০+%)£ 
এবং &2 - 2০৮ + 82 ল (৫ -%)2) 

স্থতরাং, (প্রথম অভেদ হইতে দ্বিতীয়টিকে বিয়োগ করিয়! ) 
4৮ _ (৫ + ৮) - (৫ - 9)2 ; 

অথবা ৮. (৫ %)2 -2(৫- 112 ০৮ » ঠ(৫ 8০-১-(৮ -8). 

অতএব, দুইটি রাশির গুণফল -( রাশিদ্বয়ের সমষ্টির অদ্ধ )2 
-(রাঁশিদ্ধয়ের অন্তরফলের অদ্ধ )2 

উদ্দা, 1. (++ 22) +9) কে দুইটি বর্গের অন্তররূপে প্রকাশ কর। 

০৯৮+2006+১)-(655+2205120-[5858)-6৯9)
+ 

হল [2222] 
এ ] +%+ 22 - 2 7] 

7 গ্ 
(2 1+% +2)2 _ 2, 

উদ্ধা 2, (০+1)622+3)(০+5) কে ছুইটি বর্গের অন্তররূপে প্রকাশ কর। 
প্রদত্ত রাশিমালা 7 16 + 1)192 + 800৮ + 6) - (2০2 + 84 8)0৮+ 5) 

শজি 2 (৪ +52+38)- জি 
5) ? 

- (2 +8274)5 _ (22 4 %০-1)2, 

উদ্দা. 8, (০+)(০+ %6)(৮ + 8)(৮ 44) কে দুইটি বর্গের অন্তররূপে প্রকাশ 

প্রদত্ত রাশিমালা 10 + 2) + 49)1106+ 2০)০+ 8০) 
» (02 4 £% 7 402)062 +£%%+0%2) . ঙ 

টি ০০ 4£৫2)+ (০2 +8০% 4 6০-) 
5 

+ + 50০ +6%2) _ (2 উঠ 17 
টু 

জর (021 560 175592)2 - (02), 
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উদ্দা, 4 (০ + 2) (6 + 49)( +6৫)0% +8৫) +৭৫£ কে ছুইটি বর্গের অন্তররূপে 
প্রকাশ কর। 

প্রদত্ত রাশিমালা »* 106 + 94) (০ +84)1109 ++ 44)(% + 6981 + 74 
_ (22 4102 + 1042)(%2 + 104 + 942) ++ 

রী [৫5045416497 7102 24৫) 
€) 

5 র্ 4 2)... 2 ৮4 

নু ও 102 + 249 বি £:+1022716৫ ) + 14 

- (5 +109% + 2082)2 - (4%2)2+ 

-- (22 + 10 + 20%2)2 -৪10% 1৭0 £ 

- (02 + 1092 + 9%0%2)2 - (392) 2. 

প্রশ্নমাল। 42 

[৪৭ নিয়মের স্থত্রাবলীর সাহায্যে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সমাধান করিতে হইবে |] 

নিম্নলিখিত রাঁশিগুলির বর্গ নির্ণয় কর £ 

1, 5% 47 9%. 164 - 18. ৪. ০০4 1009, 4 % 4+ 500. 

£5. +999, চা +% +10001. ৪০988. 8. 1019. 
80 1005. ০ 0. 996. 

নিম্নলিখিত রাশিগুলির ধন নির্ণয় কর £ 

11. %০+5. 18. 105. 18, 995. 14.80০0. 
45, দেখাও যে, (৪+৮) + 0০ -৮)5 ৯ 20২ + ৮2). / 

ইহা শইতে, ৫2 +%2 এর মান নির্ণয় কর, যখন, 

(1) ৬৪ 5004, ৮7 49967 01) %ল 101% ৪ - 988. 

16. দেখাও যে, (7) - (০- ৮)£ » 4৫০. 

ইহ! হইতে নিয়লিখিত রাশিগুলিকে দুইটি বর্গের অস্তররূপে প্রকাঁশ কর ঃ 
(1) (62 + 10%)(4% +6%) ; 4) 40৮ + 2%%) (22 + %) * 

8) :(+98)০ +$02) , 404) 50 % 495, 
(৮৮ (94 1004) (22 + 996). এ 

খত রাশিগুলির গুণফল নির্ণয় কৰু / 
17... (687067219 722). ৪. 48. সপ - 3)(4? +9), 

19. (৫২ ০৮702) (%2 ++ এন - ০2৮2 +%£). 

1১০ 
॥& ৬ 



৯৪৩৬ 

%0. 
22. 
&. 
24. 
%6. 
গর. 
29. 

সহজ বীজগণিত 

98 * 109 * 10004. %1, 96 * 104 * 10016. 

(9৫ +1)(462 + 46০ 4122). 

(৫ - %)(৫ ৮ 9)062 +- 4 + 40002 -- 4৫ 1 4), 

(০ +4)6022 _ 4০ + 16). এ. 8৮ (%- 9)(4%2 +0% +9). 

(০ + 2)(22 + 22 +4)02 - 90062 - 9 + 4). 

(2 +105)09 + 15). %8. (6 - 95)06% + 49). 

(62 -95)062 _ 49), 
সরল করঃ 

39... (2৫+%+%)2 + 20944 +%)084- ০ - %)+ (8-০-%)2. 

39.. 

8৪. 

54. 

কি 

(170 + 202 +19%)5 _ 2019 +18% + 178)(90% +19% + 176) 

+ (19 4+18% +11)2. 

(104+2+%)9 1+ (40 --০-%)১ +8016%+ ৮+%):04৫- % -%) 

19010 ++ %)(4৫ - 2 - %)2. 

(1%14+%+%)১ - (1166+%+%)৩ - 15191 +৮+%)0116%++ %). 

(8৫ -:8%)3 + (6 +82)3 + 38905 - 8%)(0৫ 482), 

(9৮ +9% _ 162) + 909 - 8% + 162)2 (2 4+9% - 162) 

+ (92 - 9% 1 1062)3 +308% _ 9% + 162) (2% +8% - 162)2 - 19025. 

উৎপাঁদকে বিশ্লেষণ কর 2 

86. 22 +56%+6. 87. 595 +65% + 900. 

৫£ এ 404. 89, (৮7+%)2 + 1509 +%) + 96. 

( (5+8৮+9%)2 _ (444 6)2. 415,825 4 19%5%5. | 

*%4%,. (8৫ +13)5 _64. ১৫ (154 + 86) - 4. 
44. 525 _ 625% _: 3025. রর : 
মান নিণয় কর £ | 

45, (016 + 86) - 90136 + 9)(16 + 2৮) + (19%+ 9%8)2, 
যখন -5 এবং ৪789]. 

46. (912 1+59)9 - 991 4 5%)20872 + 5%) 
+9(91% + 5%)(82 475%)2 - (87 +5%)8, যখন %- -গ% এবং %-83. 

থ্রু, (589963)2 - 9 * 589969 &589863 + (589863)5. 

&8. ' 90:00% * 89998. রঃ 49, 9288? _ 99985. 
5০, £9826 ১: : 49856 ৮ 49856 , 

--৪8 ৯৮ £9856 ৮৫ 49855 ... £9855 * 49856 * 49885. 
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61. (০+2)02% +1)(5% +2) -3%£ কে ছুইটি বর্গের অন্তররূপে প্রকাশ করিয়া 
উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর। 

52, দেখাও যে, (৫০ + ৮)(8০ +০)125 - (৫2 + 02) টি কে ছুইটি বর্গের 
অন্তররূপে প্রকাঁশ করা যায়। 

58. (5০+1)(924+ 8)(8+ 5)(4০+8) কে দুইটি বর্গের অন্তররূপে প্রকাশ কর। 
64. (০+8)(72 +8৫)( +9০)0% + 119) +619£ কে দুইটি বর্গের সম্টি- 

রূপে প্রকাশ কর। 

90. ল্রীভকগিভীম স্ুভ্রাক্ীল্ল জযান্সিতিচ্ক স্ম্মাপ্বান্ম £ 
এক্ষত্ণেঃ বর্গাঙ্কিত কাগজের (90086ন. 1১9০৮ এর) উপর অস্কিত জ্যামিতিক চিত্র 

সাহায্যে কতকগুলি স্থত্র প্রতিপন্ন রুরা বাইতেছে। পু 

(1) জ্যামিতির সাহায্যে প্রমাণ করিতে হইবে যে, 
(০+৮+01+ 21 2)/- 2841 681৫8410281 28. 

ধর, বর্গাঙ্কিত কাগজের উপর ০0 বিন্দুটিকে মূলবিন্দু (০0817), এবং 037 0% 
রেখাঁদ্য়কে অক্ষরেখা (8%99) লওয়া হইল । 

এখনম্ছন কর যে, 0০ অক্ষরেখাটির উপর 4$ 73, 0, 7১, 4 বিন্দুগুলি একধপে 
লওয়া হইল যে, 045৫১ 47-&১ 70-০» 07)-4 এবং 7017-৫7) আবার 0% 
অক্ষরেখাঁটির উপর 7» বিন্দুটিকে এরূপে লওয়া হইল যে, ০৮-%. 0৮07 আয়তক্ষেত্রটি 
((19969016) সম্পূর্ণ কর | 4৯ 73১,০0১ 7), ৪ বিন্দুগুলি দিয়া ০৮ এর সমান্তরাল করিয় | 

১40, 828, 09, 797, প্র0 রেখাগুলি টান এবং মনে কর উহাঁরা 7০0 রেখাটির সহিত 
বথাক্রমে 0, 789, ?, ঢ বিন্দুগুলিতে মিলিত হইয়াছে । তাহা হইলে অবশ্যই, 97204, 
40779, 77890, 087), 797075 ্ষত্রগুলির প্রত্যেকেই চা একটি আয়ত। 

এখন, আয়ত 24 »আয়ত 4 +আম্মৃত 0.7 + অধয়ত 7০ 
+আয়ত 972 আস্ত দার......৫) 
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কিন্ত, আয়ত 2]্- 078.07- (094 + 49 +780+ 079 +17078),047০ 
্ ৮ (৫+৮+০7+07 6). 

এবং আয়ত 74 - ০04.047- ৫% ১ 

আয়ত 073» 473.40-47.07-8% ) 
আয়ত 780-70.7)18 - 730.07 ০%; 
আয়ত 197) - 07).08 » 07).097- 

আয়ত গার -197.7)7- 1074.07-6%. 

অতএব, (1) হইত্ে, (৫+৮+০+০+ ০775 ০749৮ +০0%+ 27 + 67. 

(0) জ্যামিতির সাহায্যে প্রমাণ করিতে হুইবে যে, 
(৫+ 6)2- ৫2122601702. 

বর্গাঞ্কিত কাগজের উপর 0কে মূলবিন্দু এবং 05 ০৮ এই পরস্পর-লঙ্ব 
রেখা দ্বয়কে অক্ষরেখা (95598) লও । 

৫. 

1775 সা শর জন পর 
চিট ঢা ছি ওতে হাহা 59 8) 2 রা হো 

277777177-0577-75777 
2 জজ ভাত তারা জার জাজ রাতে জেজাজাজ হি 

1141-41-11 1111-1:1-1-15115 77 

লা 

হা 
ও জিত 7 

৪ 
হয় 1. 

2 

7171-41-72 

77 

নাভানা 

গাজার জাজ 11] ০4৮1:7-151 
77 

1 
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ধর, 0. রেখার উপর 4 ও 7 ছুইটি বিন্দুকে এরূপে লওয়া হইল যে, 04 -& 
এবং 47 -& ১ আবার মনে কর, ০৮ রেখার উপর 7, ও ০ ছুইটি বিন্দুকে এরূপে লওয় 
হইল যে, 07/-& এবং 7,7-& ; তাহা হইলে, 07» ০7--৫+% ) 07713 বর্গক্ষেত্রটি 
সম্পূর্ণ কর; এখন, 4 বিন্দু দিয়া 07৮ এর সমান্তরাল করিয়া 40 রেখা» এবং 7; বিন্দু 
দিয়া 05 এর সমান্তরাল করিয়া 7741 রেখা অস্কিত কর। ধর, 40, 27 রেখার 
সহিত 0 বিন্দুতে, এবং 77741 রেখা, 40 ও 278 রেখাদ্বয়ের সহিত যথাক্রমে 7/ ও 

'ঘ বিন্দুতে মিলিত হইল। 

তাহা হইলে স্পষ্টই, 

ক্ষেত্র 978- ক্ষেত্র 9117 ক্ষেত্র এ +ক্ষেত্র 70+ক্ষেত্র 1172...(01) 

এখন, ক্ষেত্র 978 07.07,- 07.07 » 073 » (৮ +%)2 7 

এবং ক্ষেত্র 07/- 04.07,- 04.04 
লে 2 

ক্ষেত্র 41 411.473- 01/.473 
29 7 

ক্ষেত্র 1,0- 1,14.7,7- 20.7772 
- ৫9 ; 

ক্ষেত্র 778-117.710- 0.7 
৮.৯, 

অতএব) (1) হইতে, (৫+&)2 -&2 ++ 405 

-02 72৫৮ + 02, , 

(৪) জ্যামিতির সাহায্যে প্রমাণ করিতে হইবে যে, 
7... (৮). ০-2০+ 62, 

মনে কর, 0 কে মূলবিদ্দু, এবং 0: ০5 এই পরমস্পর-লম্থ রেখা দুইটিকে অক্ষরেখা। 
লওয়া হইল। ০025%এর উপর*এ4 ও 7) বিন্দু ছুইটিকে এরূপে লও যে, 04 ৯৫ এবং 
,073-; 04 এর উপর ০704 ব্গক্ষেত্রটি অঙ্কন কর। বিন্দু দিয়! 0% এর সমাস্তর 
করিয়া 778 রেখাটি টান, এবং মনে কর, উহা 70 কে এ বিন্দুতে ছেদ ব্বরিল; 
10 হইতে & এর সমান করিয়া! 71, অংশটি .কাট ; 7 বিন্দু দিয়া 0 এর সমান্তরাল 
7141 রেখা অঙ্গিত করএবং ধর, উহা! 737*এবং 40 কেক যথাক্রমে 24 এবং ঘ বিন্দুতে 
কাটিয়াছে। 7০6 এর বদ্ধিতাংশের উপর *এরূপে ?' বিন্দুটি লও, ৫] 7730-৮). 
9?" এর উপর 9779" বরগক্ষেত্রটি সম্পূর্ণ করু! * 
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যেহেতু, 094 _&১ এবং 0৮-৮7; অতএব? 74 »& -৮, 

আবার, যেহেতু ০97- 094 ৯৫১ এবং 77,-87 অতএব, 07৫ -&. 
স্থতরাং, 47 - ০7). 

লাল 75-7-- 

হাজিজি ছে 
(াজাটত জজ ডাঃ চা 

চ্ তি 
ভিজে ও লাল 171--7-7-- 
রাহি ভরি পিজি না চি হাজারে 
০7777777777 

রঃ লিলা াতী 

কা 

001০1] 

1 টিজার 
রিয়া ০ 

লি 

777 চিতা 
8 1 ৫ 

-1151-1-1 77777 

ছু] | |]. 6৮] 1] 1] | ছু] [1] ঢু. ] 
বিলি লিন 

77771 "11117177757 

এখন, নেত্র 721৭- ক্ষেত্র 9094 ০্ষত্র 771 - ক্ষেত্র 944 - ক্ষেত্র 289.. ইত 

ক্ষেত্র 7317 734.7974- 73.4.0177 ল78:4.734 » 742 » (৫) 3 

ক্ষেত্র 0০0. ০4.07- 04.04 - 04 £ _ ৫2 
ক্ষেত্র ?'- 0?" এর উপর বৃ্গক্ষেত্র ₹ 85) 
ক্ষেত্র 078 - 07073» 04,073; 
ক্ষেত্র 79 - ক্ষেত্র 781 + ক্ষেত্র 99 _ ক্ষেত্র 71 4 ক্দেত্র'214 

ক্ষেত্র ৪1, [", ক্ষেত্র 99 ক্ষেত্র 24, কারণ, 
দ গ্রীত্যেকে &* এর সমান ।] 

/ ০6-74/- ৫, $ 

অতএব) (1)1হইতে ১ (৫--8)2 1482 - 0৮ - ০৮7 ঠ2 *- 2৫ + 02. 
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৫4) জ্যামিতির সাহায্যে প্রমাণ করিতে হইবে" যে, 
2» 69277 04-- 6)021 ৮6), * 

চি হর তার হিজর তার ঘর অহ 
না 
দির 7777717- 

5718110 
1777, 
[1 1 1711 রী 

রিনি নি তিনি পলিমার ভারি 

বর্গাষ্কিত কাঁগজেঃ 0৮ অক্ষটির উপর ছুইটি বিন্দু 4 ও 7) এব্ধপে লও যে, 04 ৯৫ 
এবং 07-; আবার, 0চ অক্ষটির উপর দুইটি বিন্দু 4 এবং 7 এরূপে লও যে, 
০7-& এবং 07, ৮ ০704 এবং 07,175 বর্ক্ষেত্র দুইটি সম্পূর্ণ কর। 731% কে 
বদ্ধিত্ব করিয়া 70 এর সহিত 78 বিন্দুতে, এবং 777 কে বদ্ধিত করিয়া 40 এর সহিত 
 কিন্দুতে, মিলিত কর ; আবার, 77 কে বিন্দু পর্যন্ত -এরূপে বদ্ধিত কর, যেন 
1 [4 (স্প্টাঃ 750 আয়তটি সম্পূর্ণ কর। 

স্পষ্টুই, *খ্য়ভ 71- আয়ত ০977 আরও, 77/- ০7০-07/,-&-&, 

এবং 44757 094 -০97-&-93 অতএব 47414. 448. 

এখন, ক্ষেত্র 7০4 - নেত্র 547 ন্ষত্র 21৭ + ক্ষেত্র 54৭ 

* *- ক্ষেত্র 141 ক্ষেত্র 07 ক্ষেত্র 271 ১১০6) 

, কিন্ত, ক্ষেত্র 24 - 04 এর উপর বর্গ -৫ ; 
ক্ষেত্র 77; 02 এর উপর বর্গ- ৮2) 

এবং ক্ষেত্র 72০". 79.727,- (7৫ + 09).4০7, 
ঃ (1০07 77).77/৯- (০ +৮)0৮ - ৮) 

স্ৃতরাং রঃ হইতে, ৫৮ - ৮2 -( +&)(৫ -- ৮). 
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(5) জ্যামিতির সাহায্যে প্রমাণ করিতে হইবে বে, 
4 (০+৮6)00+42)- 264 001 2241 6৫0. 

বর্গাঙ্কিত কাগজে, 0: অক্ষটির উপর ছুইটি বিন্দু 4 ও 7) এরূপে লও যে, 04 ₹৫ 
এবং 47-3 আবার, 07 অক্ষটির উপর ছুইটি বিন্দু 2ও 7, এরূপে লও যে, 07,-০ 

এবং 7৮০৭. 

11114514121: 
771777777777727755 
712151551১4] 117111257- 
77777777777 নানান 
চট 00 151 তত 21 7 জজ) জি 
00-০1-1117 7 

ন্ এ 

১ 57777 
1148-11-11 171 11111 11111 11 1* ৮ -1-1-11 ররর রা জারা 4777 

১ চান 
119 1117 11141 12118. 
52121:7--1211-1-1-11-121121-1-15 
১২-11121-145451-1-171 1111 1411-- 

07787) এবং 07,7 আয়তক্ষেত্র দুইটি সম্পূর্ণ কর। 4 বিন্দু দিয়া ০5 এর 

সমাস্তর করিয়া! 4740 রেখাঁটি টান এবং মনে কর,উহা৷ 1 কে 1! বিন্ৃতে এবং 7০7 কে 

9 বিন্দুতে ছেদ করিল। 

তাহা হইলে, ক্ষেত্র 078 _ ক্ষেত্র 011 + ক্ষেত্র 4 + ক্ষেত্র 70+ ক্ষেত্র 1178...01) 

কিন্ত, ক্ষেত্র 078- 079.07- (04 +47)(01, +172)৯ (৬+৮)0০+)) 

ক্ষেত্র 90731.- 04,014 » &৫ ৪" চি: ০ 

ক্ষেত্র 41ঘ-419.411- 473.07, - &০; 

ক্ষেত্র 70. 70.751;. ০94.71; » ৫৫) 

ক্ষেত্র 1178- 078.0971 ₹473.7715 » &৫. 

অতএব» (1) মনইতে, (৫+)(০+৫) -৫০+৪০+৫৫+ 8৫. . 



(9) জ্যামিতির সাহায্যে প্রমীণ করিতে হইবে যে” 
(2+ 07 6)277 22 1+ 60210212264 260+ 205 
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বর্গাস্কিত কাগজে, 02 অক্ষরেখাঁটির উপর তিনটি বিন্দু 4১7 ও 0 এরূপে লও 
যে, 04 -- ৫9 44737 ৮9 এবং 700 -6. ু 

এছ 10:115 
1০101:11-1-1 

এ] 

ডা রা শর ছা নি রা 

110 1111 ০1 ]11 111 ০111 1117 

০০০4০111171 

14-11-1111 1 শি ।-71177 ছি ভাত হাজারি জাতে 0711175-111 

০.1] 1111 13571111112] 1 

711 
প্রাঃ 11115 জানার হাড় 1111 

৬ 4 ছা পন ছা এ চা দি লা চা ০ পন [; রী রি 

নি রিনি |1717171711717+717717171 11711177711 

00 এর উপর 00787 বর্গক্ষেত্রটি সম্পূর্ণ কর; তাহা হইলে, অবশ্যই 097, 00 
- 04 +:4791+ 730 -+ ৮76. 

07; এর উপর ছুইটি বিন্দু 7) ও 77 এরূপে লও যে, ০) বং 7017 -6) 
স্থুতর১ 777; ০. 

4 ও 79 দীর্মানি0 এর সমান্তর করিয়। 47 ও 70 রেখা | ছুইটি আক, এবং মনে 
কর, উহার! 77) কে য্থাক্রমে 7 ও 0 তে ছেদ করিল ) আবার, 7) ও এর দিয়া 9-% এর 
সমাত্তর করিয়া 7)71977 ও 777/777 রেখা দুইটি আক, এবং ধর, উহার 47% 730১ 078 
রেখাত্রয়কে যথাক্রমে ?, ঞ 17 এবং 11, 1, 77 বিন্দুতে ছেদ করিল । 

তাহা হইলে, ক্ষেত্র 07 - ক্ষত্র,07'+ ক্ষেত্র 7 + ক্ষেত্র ব77+ ক্ষেত্র 7974 

কিন্ত, 

তন্ত্র, 

ক্ষেত্র 49+ নেত্র 7174 ক্ষেত্র ৭174 ক্ষেত্র 77 

+ ক্ষেত্র 7317. 

ক্ষেত্র 1)11- 7)7,1)17 - 04.49 ৫) 
ক্ষেত্র 49-47.4473- 07:47 - 06৬) 

ক্ষেত্র 744১7 ক্ষেত 1177, ৮০ ক্ষেত ০ ক্ষ 971৫6, 

০(1) 
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আবার' ক্ষেত্র 0978- 00 এর উপর বর্গ 00 7 (04 +47+70)2 
-(৫+৮+-0)2 5 

ক্ষেত্র 077 04.07)- 04.04 _ 042 - % ; 
ক্ষেত্র 7 _ 7171.779- 4175.7)17 74735 »&2 7 
ক্ষেত্র 7- 10.117- 777).730 7 230 -6 ; 

স্থতরাং, (1) হইতে, 
(++) -%2+৮2+062+%৮+ ০৮ + ৪০4 0৫ +০+ ৫ 

- ৫24 82402 + 9০৮ + 2৮০ + 26. 

প্রশ্নমালা 43 

জ্যামিতির সাহায্যে নিয়লিখিত রাশিগুলির মান নির্ণয় কর £ 

4, (1) (6+6)% 11]; (11) ৭2; (111) ($-%)হ5. 

. জ্যামিতির সাহায্যে দেখাও যে, 

() 95-৭2-3997 (11) 604 9)2_ 100: 

(1) (8+$)%%-৪৮%9+5৯%%7 
(1) (০+%)0০4+ &) -%2 4+ (667 &)2 + 08; 

(ড), (% -- ৫)(% - ৮) 77০2 - (৫ + ৮) 46 £ 

| (1) (০-৫)6০+৮)-₹%- - ৫০ + 62 _ ০. 

8. জ্যামিতির সীহাঁষ্যে, বাঁর ফুট দীর্ঘ একটি সরলরেখার্ উপর অ্ষিত বর্গের 
ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। 

4, 5 ফুট লম্বা এবং 3 ফুট চওড়া একখানি ঘরের ক্ষেত্রফল আ্টামিতির সাহায্যে 
নির্ণয় কর। 

5. 9 গজ লম্বা এবং ৪ গজ চওড়া এক বাগানের চারিধারে এক গজ প্রশস্ত একটি 
রাস্তা আছে। জ্যামিতির সাহায্যে; বাগন ও রাস্তার মোট ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। 

8. 10 গজ দীর্ঘ বাহবিশিষ্ট একখানি বর্গক্ষেত্রাকৃতি জমির মধ্যে 4 গজ দীর্ঘ বাঁহু- 
বিশিষ্ট একটি বর্গক্ষেত্রারুতি পুকুর খনন করা হইল; জ্যামিতির সাহায্যে বাকী জমির 
পরিমাণ নির্ণয় কর। 

?. জ্যামিতির সাহাঁষ্যে, এরূপ একখানি আয়তক্ষেতাকতি জমির পরিমাণ 
নির্ণয় কর, যাহার দৈর্্য 50 গজ এবং প্রস্থ দৈর্ঘ্যের এক-পঞ্চমাংশ'। ৮, 
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8. 10 গজ লম্বা ও $ গজ চওড়া একখানি আয়তক্ষেত্রাকৃতি উঠান বর্সক্ষেত্রাকৃতি 
পাথর দ্বারা বাঁধাইতে হইবে; একখান! পাঁথরের বাহুর দৈর্ঘ্য এক "গজ হইলে মেটি 
কতখানা পাথর লাগিবে, জ্যামিতির সাহায্যে তাহা নির্ণয় কর। 

9, 90 গজ দীর্ঘ বাহুবিশিষ্ট বর্গক্ষেত্রাকৃতি একটি বাগানের ভিতরে এক গজ 
প্রশস্ত একটি পথ, বাগানের চারিধারে বরাবর চলিয়৷ গিয়াছে । জ্যামিতির সাহায্যে 
পথের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। 

10. 90 গজ দীর্ঘ ও 10 গজ প্রশত্ত একটি আয়তক্ষেত্রাকৃতি বাগানের ভিতর 
এক গজ প্রশস্ত ছুইটি সোজা রাস্তা পরস্পর লম্বভাবে ছেদ করিয়াছে। রাস্তা দুইটি 
যদি আয়তৈর বিপরীত বাহুর মধ্যবিন্দু সংযোজক রেখ+দ্বয়ের উভয় পার্থে সমভাবে অবস্থিত 
হয়, তাহা হইলে, জ্যামিতির সাহায্যে, রাস্ত। বাদে বাগানের বাঁকী জমির ক্ষেত্রফল নির্ণয়, 
কর। 

দবাল্প বন্যা 

সহজ উৎপাদক-বিশ্লেষণ 
(91777)16 7180107115811072) 

1]. শনহভভ্12 কোন এক রাশি, ছুই রা তদধিক রাশির গুণফল হইলে, 
শেষোক্ত রাশিগুলিন্প্রত্যে কটিকে পূর্বোক্ত রাশির উ্পাদক বা! গুণনীয়ক (15০০:) 
বলে। , 

«কোন রাঁশিকে 'উৎপাঁদকে বিশ্লেষণ করা (6০ 29801৮6 8 9:0:599102. 3060 

£896078)' এর অর্থ 'যে যে রাশির পরস্পর গুণন দ্বারা! উপরোক্ত রািটি উৎপন্ন হইয়াছে, 

স্লেই রাশিসমূহ নির্ণয় করা? । 
[উৎপাঁদক-বিশ্লেষণের কতিপয় সহজ প্রর্ণালী প্রস্গক্রমে চতুর্থ অধ্যায়ে বগ্তি হইয়াছে । এস্থলে, 

সেইগুলি একেবারে উপেক্ষিত হইবে না, কারণ, এই অধ্যায়ে উৎপাদক-বিপ্লেষণের নিয় অধিকতর 
শৃঙ্খলার সহিত আলোচিত হইবে |] * 

টীকা । এেই অধ্যটয়ে, “বীজগণিতীয় ্বাশিমালা (81865751091 90018583010)? 

অর্থে “মুলদ (:5103391) এবং পুর্ণ বা অখন্ট (10692%1) বীজগুণিতীয় রাশিমালা। 

বুঝাইবে ; অর্থাৎ যে/রাঁশিমালার কোন পদে, মূলনি্ণয়স্চক মূল-চিহ , ৫8810819160) 
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বা যাহার কোন পদের হরে (৫977010$0৮ এ) কোন অক্ষর (19669) বর্তমান নাই, 

সেইরূপ বরাশিমান্ধ। বুঝাইবে; আবার, রাশিমালার “উৎপাদক” অর্থেও “মূলদ ও পূর্ণ 
উৎপাদক” চিত হইবে। 

92. সহভ্ক হিঙ্লেক্ল £ যে রাশিমালার প্রত্যেক পদে কোন একটি 
উৎপাদক সাধারণ (900)1002) থাঁকে, তাহাকে পর্যবেক্ষণ দ্বারাই, একটি সরল (1701019) 

ও একটি মিশ্র (001071)00179), এইরূপ দুইটি উৎপাদকে অবিলম্বে বিশ্লেষণ করা যাঁয়। . 

যথা, ্ 

(1) 2০ + %%2 _ ৫০১০ +0%,2 _ (72) ; 

তদ্রপ, (9) 9৫382 - 37৮5 - %2৮2(9 - 2) ; 

৪ এবং (8) 24245 _ 40%20£ +562205 _ 82%30822 - 626 +- 722). 

প্রশ্বমালা 44 
উৎ্পাদকে বিশ্লেষণ কর £ 

রর ০ + &০, 7 &2%১ 40585, 

8. 255%/£ _ 955. 47 22212 +- 422 _ 67/2£, 

5,4০৮ - 6492 -৪8৫3%, 6৮ %2% - 59203%2 4 3৫০3 

১ 324%322 _19087/+25 4+2125%225. 8, 288৮5 - 49925. 

9. 72108541085, 10. 89%58-67 _65850707 _ 91050701, 

«93. ৫2-%2 এন আক্কান্লে অন্কাম্ণিভ লাম্পিমাল্না 2 
% -০2 এর আকারে . প্রকাশিত রাশিমালাকে উৎপাঁদকে বিশ্লেষণ করার প্রণালী 
89 নিয়মের টাকায় বণিত হইয়াছে । শিক্ষার্থীদের অভ্যাঁসার্থ আস. কতিপয় প্রশ্ন নিয়ে 
সংযোজিত হইল । 

প্রনমাল। 45 
উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর 
1, 92 -/1608. 74৫৩ 25৫25. শীতে 96252 1, 

7 165%-1, শীতল 165 -- 9৫. ১৪৮,165 -81%. 
/ $ -- 1005, 1 22 _- 8129. 9. ৪6-2422. 

১10৮ 640£ _ 49০. ৭1 -1%56, 12. 49201০ _81 
18. ০2৮2 _29502৫5. 7 &1%12 6469, (6, ?204- 10072 

24418 28304 এশ 19269.7 24854 
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18. 986১5 - 1984. ৪৫19, 82942:709 _ 4845৫ 

96 24572 57৮ 56051725577, 21, (৫+388)5 - 25০5. 

229, &2 -(3৮- 5০), 28. (০+%)2 - (৫/-%)2, 
24. (8৫4 22)2 - (2৫ +%)5. 25, 4(৬- &)2-9(০-9)5. 

26, 4922 - (5% -_392)2. 97, (82+5)2 - (22 -7)2. 

28, (৮+৮-০) -(০- ৮+০)5. 
%9. (2০ - 9944৫) - (০ + 4৮ _ 56৫). 

80. 6407 82 - 4) _ 909 - £+ 899). 

1 (422 - 6%2)2 - (522 - 402). , 

89. (5৫2 -9০+7)2 _ (5%25 - 3৫ -৭)2, 

/94. শর্খ্যতবক্ষণ দ্বান্লাই ০2-৮ এল্স আন্কাল্ে শ্রক্ষাম্ণ 
কলা তা এই শুরন্কাল্ ল্রীম্পিস্ালা। ৪ দৃষ্টান্তত্বরূপ নিম্নে কতকগুলি 
উদাহরণ দেওয়া হইল। 

উদ্দা. 1. উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর ই ০ +%2৮2 + &. 
০4 4+0282+&+- (4:47 2282 +৮+)- 6282 

_(%2 4+02)2 - (৫৮) 

410৫2 + ৮2) + 11092 + ৮2) - ০৮ 

৬ 7 (2 +4৮+ 02)062 - ৫702). 

উদ্দা, 2. উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর £ %£+4ু. 
০4 147 (0 1405 + 4) 42 ল (2 +9%)5 - (92) 

1092 + 9) + 2%911062 + 9) - 921 

(22 + 9 + 90022 _ 92 + 9), 

উদ্দা, ৪. উৎপীদকে বিশ্লেষণ কর £ 2£- 62 +1. 
টে£ 6০241 - (65 _ 222 +1) 425 » (০2 _ 1)2 - (92)2 

12 _ 1)+ 221062 _1) _ 
* - (82 7+2৮- 10022 - 22 -1), ং 

উদ্দা. 4, উৎপাঁদকে বিশেষণ কর £ & 2 ৮24 990 _ 6৫. 

%2_&2+28০-০:-& (৮: -28০+95) 
02 - (85) 

-1+0875০1০-৮+০) 
-(+৮-০)0৫-- ৮4০), 
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উদ্দা:'5. উৎপাঁদকে বিশ্লেষণ কর £হ 9৫৮ + ০2) - ০ - ৮2 +02+45. 

ঁ প্রদত্ত রাশি _ (০৪ + 9০2 + 22) - (০2 - 2 + ৮2) 

রর (০4 0)2 -- (৫ - ০)2 

-10০49)+ (০ - &)10০+)- (৫ -&)] 
- (০+০+ ৫ - ৮)(৫+ ৫ - & 7৮), 

প্রশনমাল। 46 

উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর £ 

1. | 24+22+1]. এ ০৪7০4 +1]. 8. ৫4 + 8222 +25. 

রি 0৪ 1044 4084৮ [কলিং প্রবেশিকা) 188নদ.] 5. 2£+64. 

4০4 481. শব 9৮ + 86. ৪, 2 +%22 +9,. 

9, ০ -:৭227+9. 10. 42£ 4+8%2+9. 1. 424 16219. 

1%,. 402 1+ 922 1+9. 18. 405 - 972 4+ 9. 14, 40 4695. 

15, 92%£ + 2324 106. 16. 9£ _ 52 + 16. 

17) 924 - 8924 106. 88১9 _&£+16. 

19. 162 1 42205 + 2505 «20, 9০4 - 19022 + 2875, 

2 1824 144. «9, ৫£ _9850262 + 9505. 

96%* - 16282 +৮+, ॥ 4. ) 497 +167%£ -601%%27%2 

6404 + 814. 26. 44 +(079)£. 
02 2122 - 5£ গু, 402 2 - 962 + 08০. 

9০২ _ 454 1925 _ 92৮, 88, ৫৪ _ 4 _ 25৫2 & 20৮০, 
8022 + 162 - 92 - 2522. নদ 

&2+ 42 -- 9০2 -- 402 - 4০9 4+ 190৫. ১ 1 

. - 92) _ (৪2 _ 282). 
& (০: -].+ 96: -- 2502 + 1900 - 109. 

৪, 1922 -4%2_ 4922 _ 07282 795. 
ু 16" - 16৩-- সপ 965 - 2467 24৫ 79, . 

0? রি । ৮৭ + 20875 14217 2522. --4. পা 

88. (16হত +498% -9%2 440 - £9৮5+ 85০5 
7৯০, -1+16%2- 6422 + 162 »- 6622, ৭ 

29:১2 2০০4৫5420০4 4 8০), : 
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95, ০০+%০ না ০১-%: এল আক্াল্লে একাম্পিভ ল্্াম্পি- 
হাতল £ এই প্রকার রাশিমালাকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করার প্রণালী 69 এবং 60 
নিয়মে বণিত হইয়াছে। বর্তমানে, এই আকারের অপেক্ষার্কৃত/ একটু জটিল রাশি 
সম্বন্ধে আলোচন কর৷ যাইতেছে । 

উদ্দা, 1. উৎপাঁদকে বিশ্লেষণ কর: 2. 9 409, 

যেহেতু ৪+৮১- (%+৮)(৫১ _- ৫৮ + 5), 
অতএব, ৫9 79 (03)3 + (23)3 নু 

_: (09 +29)1063)2 - (%১)(3) +(69)2] 
(৫9 4-09)006 এ 03০৩ +06) 

(01 2)(02 - ০ 122)066 _ 2323 426). 

উদ্দী, 2. উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর £ ৫৭ -%9. 
যেহেতু 6: -০5» (৫ - ৮)(%2 +০৮+ 92), 

অতএব, %&৪ _-০৪ 7 (৫3)3 - (2১)3 

(3 --28)1043)2 +(93)065) + (29)2] 
রণ (3১ --23)0%৪ + 033 426) 

(৫ - 2)(%2 4৫০ +2)(65 14303 426). 

উদ্দী, 8. উত্পাদকে বিশ্লেষণ কর £ 64? -%%% 

647 - 6 _ (6426 _ 9০) 

০18০৯) -(০০)] ' 
» 00823 1 &3)08%5 -43) + 

১৯ 0169) +311022)১ _-&31 
»- ০1022 +)0402 2০০ +%2))102 _০)(4%£ + 9০৫ +%2)1 

১. *» (92 + ৫) - 9)(4%2 - 92৫ +02)(472 12 +&2), 

অথবা, 

&8427 - 26 » 06649 _ ০5) * 

-01(42)5 7€92)3) ০ 
- 00422 _02)(164 + 42202 + রে 

»-2(2+ 9)(22 -- 9)1(1 62 + 82202 4 &£) - টি 2] 

₹£০(০ +- 00022 - 2)1422 +০%)2 - (222)5] 

-- 2122 + ০)(22 ১ )(422 + ৫2 4+5222)(42হ 4:62 _ 2৫) 

- ঠ(2% +9)(22 - 6)(4%2 1+ 226 + 62)(42% পৃ 16), 

৪4." 
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টাক । উপরে প্রদশিত নিয়ম দুইটির যে কোনটির সাহাঁয্যেই বিশ্লেষণ-ক্রিয়া 
সম্পন্ন করা যাইলেও, প্রথমোক্ত নিয়মটি প্রয়োগ করাই সুবিধাজনক । 

্ 
) 

প্রশ্বমালা 47 

উৎপাঁদকে বিশ্লেষণ কর ) 
211 71, ও _-8৪. ৫5 - 7009, লী 15195 +1. 
2114. ০০ _ 51992. . 6১ 916৩ + 19525. ২ - 7 

44: 2 1948০০ + 5128? পলা প্রবেশিকা, 1882.] 418. 6455৪ 1. 
19,4০5 _ 64512. 15810. 19525721649. 64৫58 +3432225. 
১12, 729০2০9 -6428 রি 19. (৮2 +০৪)৩ +8৫২৮5, 

ণ৮ 14. (2902 -9%2)5১ +7%9, / 16: (263 _ &১)২ -৮9, 

96. +++ এল আক্কাল্রে শ্রক্কাম্ণিভ ল্লাম্শিমালান্কে 
স্ম্ব্যন্বেল্ষঞ জ্বাল্রা ভুঞ্পীদতক্কে নিশো £ 

2 +(৫+৮)+৮- (৮+%)(০+) এই অভেদটি (99715) হইতে স্পষ্টই 

দেখা যায় যে, %2 +7৮+ এর আকারে প্রকাশিত যে কোন রাঁশিমালাকে উৎপাদকে 
বিশ্লেষণ করিতে হইলে, ছুইটি বাঁশি, ৫ ও ৮, এরূপ নির্ণয় করিতে হয় যে, + ৮? এবং 
৫৮.-.৫. ৫ ও & মূলদ (:8010181) এবং অথণ্ড বা! পূর্ণ (11769219) হইলে, উহাঁদিগকে 

পর্যবেক্ষণ দ্বারাই নির্ণয় কর! যাইতে পারে । এই বিষয়ের আরও পরিষ্কার ধারণার জন্ত, 
শিক্ষাথিগণ 60 নিয়মের পরবর্তী উদাহরণগুলি দেখিয়া লইতে পারে । 

1 ৬.. উদ্দী, 1. ০ +1%%+ 0 কে উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর। 

এস্থলে, এরূপ ছুইটি সংখ্য। নির্ণয় করিতে হইবে, যাহাদ্- সমষ্টি 17, এবং 

গুণফল 

এখন, যে যে সংখ্যাঘ্য়ের গুণফল 30, তাহারা যথাক্রমে (0) 1 ও ৪০১ 01) 2 ও 15, 

(37) 3 ও 10১ (%) 5 ও 6. ইহাদের মধ্যে পুনরায় যে যে সংখ্য। দুইটির যোগফল 17, 
সেই সংখ্যাদ্বয়কে ঘির্ণয় করিতে হইবে । স্পষ্টতঃ? 9 ও 15 সংখ্যা রী নির্ণেয় সংখ্য। ; 
কারণ, %+15- 7? এবং ৪ * 15 0. | 

/” অতএব, 22 +1721+80- (০+2)06+ 16). 
€ 

উদ্দা, 2. £ £ _ 11424 কে উৎপাঁদকে বিশ্লেষণ কর। 

এস্থলে/যে সংখ্য ছুইটির গুণফল -: + 24 এবং সমষ্টি- -11) তাহাদিগকে নির্ণয় 
করিতে হইবে! অতএব, ইহা সুস্পষ্ট যে, সংখ্যাদয়ের প্রত্যেকটিই খণাত্মক (কারণ, 
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উভয়ই ধনাত্মক হইলে, সমষ্টি খণাত্ক হইতে পাঁরে না; আবার, একটি ধনাত্মক ও একটি 
খণাতআ্ক হইলেও, গুণফল ধনাত্মক হইতে পারে ন| )। 

এখন, যে যে খণাত্সক সংখ্যাদ্বয়ের গুণফল _ +9%4, তাহা যথাক্রমে (1) -1ও 

945 (0) 72 ও 19501) 78 ও 8, (%) -4 ও -6. ইহাদের 
মধ্যে আবাঁর সেই দুইটি সংখ্য। নির্ণয় করিতে হইবে, যাঁহাদের সমষ্টি  -11. অতএব, 

-3ও -৪ ই নির্ণেয় সংখ্যা হইবে। 
স্তরাং১ %£ _11+94-(৫- 8) - ৪), 

উদ. ৪. ০ +6% - 40 কে উতপাঁদকে বিশ্লেষণ কর.। 

এন্থলে, যে সংখ্যা দুইটির গুণফল - -46 এবং সমষ্টি - +6, তাহাদিগকে 
নির্ণয় করিতে হইবে । টু 

এখন যে যে সংখ্যাদ্ধয়ের গুণফল » - 40, তাহারা যথাক্রমে £ (1) 1 ও -40, 

(1) -1 ও 405 (11) % ও 90 (৮) -9% ও 9০, (ড) 4 ও -10১ (%?) -4 

ও 10১ (11) 5 ও -8১ (111) -5ও ৪. ইহাদের মধ্যে যে সংখ্য। দুইটির সমষ্টি 
+6, তাহারা স্পষ্টতঃ -4. ও +10. সুতরাং, -4 ও +10 ই নির্ণেয় সংখ্যা । 

অতএব, ০%2 +062%- 40 - (৮ --4)(2 + 10). | 

টীকা। পরিষ্ষাররূপে বুঝা যাইতেছে যে, একটি ধনাত্মক ও একটি খণাত্মক 
সংখ্যার যোগফল ধনাত্মক হইতে হইলে, উহাদের মধ্যে যেটির পরমমান (87১5০1569 ৮৪709) 

বেশী, সেইটিই ধনাত্মক হইবে ।* এইটুকু মনে রাখিলে, প্রথমেই (), (11)১ () ও (%11) এ 
উল্লিখিত সংখ্যাদ্বয়কে বাদ দেওয়া যাইত। রর রি 

* উদ্দা, 4, ০5 -£০-36 কে উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর। 

এস্কলে, খুরর্প দুইটি সংখ্যা নির্ণয় করিতে হইবে, যাহাঁদের সমষ্টি - -£ এবং 

, গুণফল - - 36৯৯ স্প্টতঃই, এইরূপ সংখ্যাঁদ্য়ের একটি ধনাত্মক ও একটি খণাত্মক 
হইবে, এবং খণাত্মক সংখ্যাঁটি ধনাত্মকটি হইতে বড় হইবে । এখন, যে যে সংখ্যাদ্বরের 
গুণফল- - 86, এবং খণাত্সক সংখ্যাঁটির পরমমাঁন বেশী, তাহারা যথাক্রমে, (6) ॥ ও 

৯৮:86, (1) 2 ও 18, (00) 3. 1, (৮) 4 ও -9 ;ইহাঁদের মধ্যে আবার 
বে সংখ্যাছযের সম _-5, সেই সংখ্যায় স্পষ্টতঃই +4 ও _:9 হইবে । 

" অতএব, 22-62-3960 - (%+4)02 - 9), 

উদ্দা, 5. ০2 378 +19হ কে উৎপাদকে "বিশ্লেষণ কর। 

দুইটি সংখযা » ও ৫ যদি এরপে নির্ণর করা যায় ফে ৪+৫-? এবং £৫-19, 
তাহ! হইলে, নির্ণেয় উৎপাদক দুইটি স্পষ্টতঃ ৪ +2৮ এবং ৫+৫০ হইবে 1), 

বী--১১ . 



১৬২ সহজ বীজগণিত 

পূর্বান্ুরূপ যুক্তি অন্থুসারে সহজেই বুঝা যায় যে, ৪ এবং 4ই নির্ণেয় সংখ্যায় 
হইবে; কারণ, $+47 এবং 3 4৯19. 

অতএব, &2 +7%% 4192 ল (৮ + 9৪)(৫ + 4), 

উদ, 6. উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর £ 72 - 197%% + 2072, 

এস্থলেঃ এরূপ ছুইটি সংখ্যা নির্ণয় করিতে হইবে, যাহাদের সমষ্টি- -1% এবং 
গুণফল - + 90. পূর্বান্থরূপ যুক্তি দ্বারা বুঝা যায় যে, -10 ও - ই নির্ণে় সংখ্যায় 
হইবে। ৰ 

অতএব, 72 - 19797 1 9072 _ (%% - 10%)07% - 27), 

উদ্দা, ৭, ৫£-%৪-1% কে উৎপাঁদকে বিশ্লেষণ কর। 
%2 এর পরিবর্তে % ধরিলে, প্রদত্ত রাশি -%2 -%-19; এবং ূ্বপ্রদ্গিত 

নিয়মানুসারে, 22 _-০-19- (০ -4)(০ 4 3). 

অতএব, &£ -%2 -_ 19 _ (&2 - 4)(৫5 + 9) ) 4 ১, (1) 

আবার, &2 - 4 ৫2 - 22 ৯ (৫1 9)(৫, _ 9). 

স্কতরাং, (1) হইতে, &£-৫-19-(৫+2)(% _ 2)(৫5 +3). 

উদ্দা, 8. (০ +92)5 _- 3052 +9)-18 কে উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর। 
2৪ +2% এর পরিবর্তে & ধরিলে, প্রদত্ত রাশি ৫৪ _ 9৫ - 18, 

অতএব, » (৫ - 6)(৮+ 3), 

স্নুতরাঁং, প্রদত্ত রাশি - (৮ + 92) - 61102 + 2০) + 9] 

. - (22 + গু _6)(55 + 25 +8) 
উদ্দী. 9. উৎপাঁদকে বিশ্লেষণ কর : 

(5৫ +০)5 + (5৫ + 9)(৫ + 9৮) - 900 + 26), 

৫+০ এর পরিবর্তে এবং &+9 এর পরিবর্তে ৮ ধার, প্রদত্ত রাশি 
2 +% _ 90%2 তে পরিণত হয় ; এবং স্পষ্টই, % +2% - 90% _ (৩ +5%)(6 - 4%). 

অতএব, প্রদত্ত রাশি -1(56 + ০) +5(৫+ 9৯)105৫ + ৮) - 46৮ + 9)) 

- (104 118)( - ৭৮), 

উদ্দা, 10-/ 8০১ +9-3 কে উৎপাদক বিশ্লেষণ কর। . টা 
প্রথ চিত 2 %5 এর সহগ দ্বারা, রাঁশিমাঁলার বক (909286%76 6910)টিকে 

[ অর্থাৎ যে পদটিতে %, বা % এব কোন শক্তি নাই, সেইটিকে ] গুণ কর । 
এক্ষেত্রে, গুণফল 0 * (৪) -94.. 

এখন, ঞরূপ দুইটি সংখ্যা! নির্ণয় কর, যাহাঁদের গুণফল- - 94"এবং সমষ্টি +9, 
( অর্থাৎ £ এধজ্কুগ)। স্পষ্টই, নির্ণেয় সংখ্যা ছুইটি 6 ও -4হ্ইবে। 



সহজ উৎপাদক ১৬৩ 

অতএব, প্রদত্ত রাশি - 85 + 6০ - 42 _ 2» 2৮(4% + 3) - (4% +8) 

-(4০+3)(2০ 71) 
দ্বিতীয় পদ্ধতি 2 

প্রদত্ত রাশি -8%5 + 9০ _ 9- 8(8 % 8০০ + 9 ৮ 8% _3 ৮8) 
" _$(৮ + 9০ - 24) ; [8 এর পরিবর্তে % লিখিয়া] 

স্পষ্টতঃ, &2 + 9 _ 24 - (৫ + 6)(% _ 4). 

অতএব, প্রদত্ত রাশি - $(৫ +6)(৫ _ 4)» $(8০ + 6)08০৭- 4) 
». $1904%+ 3911409% - 1) (4০ +8)(2% - 1). 

উদ্দা, 11. 19০+%৮-10,কে উৎপাঁদকে বিশ্লেষণ কর। পু 
প্রথম পদ্ধতি 2 ০ এর সহগ দ্বারা রাশিমালার ফবক-(০০08%%0% 6920)টিকে 

( অর্থাৎ %-বঞ্জিত পদটিকে ) গুণ করিয়া, লব্ধ গুণফলকে এরূপ দুইটি টাটা ০ 
কর, যাহাদের বীজগণিতীয় সনষ্টি _% এর সহগ হইবে । 

এক্ষেত্রে, গুণফল - 19 ৮ (- 10) -1%0 ; এবং পরীক্ষা করিয়া দেখা: যায় যে, 
যে দুইটি সংখ্যার গুণফল- - 190 এবং বীজগণিতীয় সমষ্টি-% এর সহগ, অর্থাৎ +্য, 
তাহারা +15 এবং -৪ হইবে। 

অতএব, প্রদত্ত রাশি _ 125 + 1 _-8% - 10- 924 +£) - 2042 + 5) 

_ (4% 41 5)092 - 9). 

প্রদত্ত রি 19% 1922 + দু * 22 - 10 * 19) 

1). প লুহ্(৫৪ +৭%- 190); [19 এর পরিবর্তে ৫ লিখিয়া) € এপ বা 

স্পষ্টই, &2 +%% --0.২ (০ + 16)( -- 8). 
অতএব, প্রদত্ত রাশি - (19 + 15)(19% - 8) ₹ ক+19(4০ +5)14082 - 9) 

ৃ - (42 +5)082 - 9), 

৬. উদ্দা, 12. 1325 _ 20৫2 +%%5 কে উৎপাঁদকে বিশ্লেষণ 'কর। 

৯». প্রথম পদ্ধতি ঃ রাশিমাঁলার' ৪-বঞ্জিত পদটিকে ৫ এর সহথা দ্বারা গুণ কর। 
এক্কিত্রে, গুণফল - 19 % 5০ - 912 ; এখন 91৭ কে এরূপ দুইটি উৎ্প+দকে বিশ্বেষণ 
কর; যাহাদের বীজগণিতীয়, সমষ্টি এর সহগ, অর্থাৎ -%0৫ হইবে । 

স্পষ্টই দেখা যাঁয় যে, কি উৎপাদকঘ্বয় ₹7?% এবং ১ 18 হইবে | 
অতএব, প্রদত্ত রাশি _ 1322 - 19৫2 12০ + 705 

১৯1820০ -) - ৭০6০ -9) _ (০ -9)(19% - 78) 
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দ্বিতীয় পদ্ধতি ঃ 

গরদত্ত রাঁশি- 1822 - 202 +-%&£ 

-বুগ(18 % 1822 - 90 * 192 + 18 2) 

_ সুভ _ 90%% + 912) [192 এর পরিবর্তে % লিখিয়া] 

লুস(৫/2 - 189%/ - ৭%/ + 9162) 

50 _ 186) - 709 - 182) 

» 6 _ 196)0% - 74) ) 

প্রদত্ত রাশি 7 30189 _ 1821008৮- 7৫) লুঃড € 1302 -%)(182 - 7০) 

(৮ _%)(189% - 7৫). 

প্রশ্নমালা 48 
উৎপাঁদকে বিশ্লেষণ কর 
1, 22 +9%+%. ». 22 +621+6. 8. ৫2 +4+9. 

1 22 52 474, ১. 02 +727+10. 6, ০: -72+19%. 

*০2+82+15. 8. 22 - %০- 15. 9. 22 - 19486. 

%. 22 -8- 883) 11. ০2 - 142 494. 1%,. 22 - 292 + 40. 

18. ০2 +-30ঁ 14. 22 492-:48. 15, 2 +165 -36. 
18. ০2 +92-36. 17. 22+112-4থ. «11, 22 +142 _ 1. 

। 9. 25 -344-40..... 20. 22-11-8021, 22 _92 -96. 
2/ -10%-566 28, 22 -০- 49. ষ্ঠ 24. 22 -০- 729. 

/95,.৬ ০5 + 99 + 190: %6. 22 +16% -80. 27, 2: --910 -_ 1. 

28. 22 +5%-84. 29.. ৩ _ 20০ + 96. 80, স্টিহ ৮232 8. 
84. 22 -6০- ৭. 898 2: _ 952 4784. 88.. 22 - 262 +88. 

54, 22 +৭2-- 190. 55, 22 -%- 80. 86, 22 782 -81ু. 

87. 2 -০- 56. ৪8. 1: _ 97 - 90. 89. &£ + 171 - 60. 

40, &£ - 156 +4. 4], 192 ১ %% 48. 49. 7৮2 1+% - 2. ৮ 

48. 75 +277%-90,.. 44, 2 _99+190.. 45. ০ +12 _ ৭৪. 
46,502 -_ 49৮ -- 109. 47. ৫ -19+60. &8, 2£ + 190 64. * 
49, ০2. 26% - 190. 0. 1৮: +82 - 105. চ4,. 22 -2% - 4%%5. 

52, &2 - 19997 8292. 58. 29 787, - 30782, €চ4, ৫. +০ _ 1902. 

5৮, 4৪ - 78৬০ -1525. 1, 58. ০ -৮12/ 782, উতত ৪১ + 82% _ 405, 
৮৪১, 7৮ 1484 7 4802. 9, 172 18210 80৫5. 804 22 +20£% - 96% 



এটি উৎপাঁদক ১৬৫ 

ধু ঢু €1, &£4+4&2 - 5. 69. 2£7+2%22 -15. 68. 2£+392%£ _ 28. 

84. 2৫ +9%3 -3. 65, 2০ - 1065 +106. 66. ০০4 2625 _ %7. 

7, &6 +7৭ --৪. 68. ০5 _-9%0%£ + 64. 69. ,%৪ - 1104 - 80. 

শব), 212 -7%€ - ৪. িভী], (৫ + 922) - (৫5 + 2) - 9." 

%,. (22 +32%)2 + 98202 49) + 9, 98. (22 -2%)2 - 90০5 - %%) - 3. 

4, (2 _ 99) - 3642 - 9) ট 4, 75, (22 7 49)2 - 4022 - 4) -5, 

৭8, (22 -- 2) -8(%: -)+ 19. রর ঠা 52)2 41025 - 52) + 94ু. 

8. (৫০ +৭৫)০ -8(%০ +৭৫)- 180. ?9.. (৫4 +6০)£ _ 89৫2 + 6৫) _ 390. 
80. (০ -82)2 - 29(%2 8) 1180. $%/ 81. * 25 +%- 15. 

8%. 6৫2 -৫- 15. , 88. 8%22 - 67, -9. 84. 6০2 +12% - 942, 

85. 1042 - 41684792192. "86. 1972 - 77 - 2072. এ 

87. 192 +982% - 525. 88. 902 +%- ৪80%2. 

89. 182 -51%% + 9575. 090, 1222 + 932 241. 

79. :+7+9 এল্প আন্কাক্রে প্রক্কাম্প কলা আম5 এই 
শ্রন্কাল্ ল্লাম্পিসম্মুহত্কে হুইি নর্গেন্প অভুডল্ল্দত্পে প্রন্কাম্ণ 
কল্লিলা ভঞ্পীদক্কে বিশ্ষোমপ। কলা আজ 

কয়েকটি উদাহরণ দ্বারা উক্ত প্রণালী উত্তমরূপে বুঝাঁন যাইবে। 
উদ্দা. 1. 2-৭%%+1% কে উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর। 

22 _ দু +19-2 -৭০+ (৫) -(৫)+1% [(৪) কে বোগ এবং নিয়োগ করিয়া 

১... -0-75+(8)-ঞ-22-6-8)5-8-0-8)-2), 
55 ক 2)+8]106 2) -ঠ1-0০- 3)06 - 4), 

, . উ্ীক1। ইহা অবশ্ঠই লক্ষ্য করিতে হইবে যে, একটি পূর্ণ বর্গ পাইবার জন্ত, 
আমরা! 2 - 7 এর সহিত ? এর অর্দেকের বর্গ ( অর্থাৎ, % এর সহগের অর্ধেকের বর্গ) 
যোগ করিয়াছি । সাধারণতঃ, %হ +9%%চ (অথবা 22 - 2%%) এর সহিত & যোগ 
করিলে, এতল্লব্ধ রাশিমাল। (অর্থাৎ যোগৃফলটি) একটি পূর্ণ বর্গ হইবে। " 

|] উদ. 2. 5 +9%% --8%2 - 452 + 194 কে উত্পাদকে বিশ্লেষণ কর। 

প্রদত্ত রাশিমাঁল] - (62 +2%2% +%2) _- (995 1422 _ 1982) 

৭ -₹(০+8)2 -(8%- 282) * 

*(০+-9)+(3% -92010 +8)-(8- 22) 
(০441 _ 92)(2 - 2%/ + 22). ৪. ০৬ 
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উর্দ1. ৪. 95 +11%-4 কে উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর। 
০2 1110 - 47. 8022 + এ - $) ল 912 +585% + (ক) _ (ওত) - 

3106 + এ5)হ -- (3827 +4$)1- 3106 14. ৮) - 27979 

_ 8106 1355) 14801061385) তত [তা 
530৮ +4)(2 -$) ৯ (%+4)(8৮ - 1). 

উদ্দা, 4. ৪%2 -10%+3 কে উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর। 
৪০2 -10274-8- 815 48১০ + 81812 -2০+(08)2 (88 -8)) 

| 81৮ _ $)5 _)-810০-$)+ 50106 -8)-81 

-8(০-$)0০-8)-19(2-£)1405-38)) 
- (22 - 1)(4% _ 9). 

উদ্দা, 5. 2০2 +5% - 19৮5 কে উৎপাঁদকে বিশ্লেষণ কর। 
2৫2 + 0৫ -- 192 » 242 + ৫ - 002) 

91৫ 1 2 &) + (৫) (8৮ +62)) 

» 210 + 86): -4528-2] 
- 910৮ + 4৮) +48৮0106 + 2) 72179) 

96৮ + 4) - 2৮) - (6 + 49)09৫ - 9), 

উদ্দী. 8. 2০ + (৫ +1)+% কে উত্পাদকে বিশ্লেষণ কর। 
&2 1 (02 + 1) +% 

£ 
-প্ ঢে2 42. 752 শা 1) 

এ ++ (223) _ (৫4265 58 
50, ০ 402 

-০10+গ 52] - & «202 ন- + 1) 
2 402 

) 

-%)%] 

-) 

-০0৮+ ৮8055551115” ৮0-৮- 
৮0৯" 2 ্ 50 1(+ 20, 20, 

-০(০+৫)05+ 1), 

" »-(০+4)0%2 + 1). 

* টস প্রমাণ করা যাইতে পারে যে, 
৫৪১ (৪5 1102 4৫ (৫ - ৫)(৫০ - 1), 

ছেটে2 + (2 শর ৫ (2 +৫)622- 1) 

৮12 



সহজ উতপাঁদক ১৬৭ 

টাকা । এই ফলগুলি মনে রাখা অবশ্থকর্তব্য ; কারণ, ইহাঁদের সাহায্যে আমর! 

উপরোক্ত রাশিসমূহের অনুরূপ আকারের যে কোন বাঁশিরই উৎপাদক ,অবিলম্থে লিখিতে 
পারি। উদাহরণন্ববূপ, 8%2 -102+3-(%-8)03%-1), : 

4০2 _ 152 - 4» (০ 4)(42 +1), 
52 4242 -5-(০+5)095-1) ; ইত্যাদি । 

উদ্া, ৭. উৎপাঁদকে বিশ্লেষণ কর £ 
4062 4901 5)2 +17(625 12247 5)(2% + 62) + 40০2 + 6%)2. 

22 +92+5 এর পরিবর্তে ৫ এবং ৮৪ +6% এর পরিবর্তে & লিখিয়া, প্রদত্ত 

রাশিমালা 4০ + 17 + 4 ; এবং ইহা সহজেই দেখান যা বে, 
402 171 + 42 _ (% +40)(4& + 9). 

অতএব, প্রদত্ত রাঁশিমাল। * 

1062 +- 9০ + 6) 44025 4+6%0014052 + 22 + 5) + (02 +62)] 

- (5০2 + 262 + 5)052%5 + 14 + 0) 

» (০041 £)(5241)0525 + 142 + 20). 

প্রশ্বমালা 49 

পূর্বোক্ত নিয়মান্ুসারে, নিস্নলিশ্খিত রাশিগুলিকে উৎপাঁদকে বিশ্লেষণ কর £ 
1, 22 +427+8. 2, 22 4+602+6. ৪, ০2 1+82+15. 
4. হী - 10279]. £ত 220 -48. বালান 
৭ 27 12752 8, 22 - 627 65... 9:৮৫: + 9৫ -6£ + 28০, 
10. 2412 5 +9%. 4:/ +62-%2 + 4 45. 

12, ৮ +4০ _ 865 +- 626. ৪ 22 _ 62% +5%2 - 22 4482. 

)%. 22 1028 +16/5,- 4৫৮ +12/2./15 62 _ 19 _ 1895 - 965 +- 4286, 
116, 2: + 197 - 982 +80%5. . 7,1:22714%9 -1582 - 95৪2 +80%2. 
18. 25 -52-9. 192 852 - 8০" 2. 20, 822 + 142 +98. 
82. 422 172 - 9. 29. 622 +০ -- 28, 622 - 8০ - 4. 
24,622 +৭-3. 25, 8০. +22-15. ২:26. 4০2 +4 7855 
7, 6০ -2-]. 28, 8০০-168-12.. 29. 2 -9-:35. 
809. 922 7 62 - 49. 322 +192- 90. ৪ 82, " 1222খা০-6, 
88. 22 +7% _- 1595. 84. 62 1927 + 6৯2. 



১৬৮ সহজ বীজগণিত 

/ 85. 67/2 _ 11707 _ 1078, 86. 372 + 817 - 19৫5. 

87. 8০2 _ 1400 - 1602. 88. 1072 + 1177 _ 6725. 

89. 195 + 192% -: 4%5. + &0. 1562 - 119 - 1992. 
41, 222 75০৮ + 902. ১49. 9০2 -8%৮- 902. 48. 322 +8%% - 82. 

নন + 166 - 4. 465. 4৫2 -1549+ 412, 46. 52 - 24 5. 
ধু, 525 -26%% +5%/2. 48. 6%2 + 97276. 49. 62 + 395?) - 62. 

50, 6৫2 - 3954 _ 8 51. 762 - 50৮ +102. 152, 7১ +48%-৭%2. 

58. ৪ _ 48 -722 4 54, 822 4+ 6321 - না 092 _89%%% + 9% 
58. 1025 +0921/- 1012. ঁ 57,৬৫৫ + ৮) + 90 +৮) - 9. 

58. 20০2 +12)2 _921/662 + 2) _ 22242. 

$91/9(05 702) +548(৮5 + ০2) 4+ 222. 
80. 4022 _ 427 +1%2)2 + 1520(925 - 4% +% 

61. 92452: 19. 69, 8৫4 -140202 - 90, 

,88. 95 +245৮2 _ 395, / 84, 8০৪ _65%3 +8. 
65. 4৫০ -,17+0* 140৭. 

, ভ্রত্যাদতশী গ্যাস 

সহজ অভেদাবলী (৫855 10577616165) ' 

98. 69 নিয়মে “অভেদ্দ (97615), কাঁহাকে বলে; তাহা ব্যাখ্যা করা 

হইয়াছে । বস্তৃতঃ১ সমতাচিহন দ্বারা সন্বদ্ধ দুইটি রাশির সমতা যদি রাশিদ্ধয়ের অন্তর্গত 
অক্ষর বা অক্ষরসমূছের যে কোঁন মানেরই জন্য রক্ষিত হয়, তবে এরূপ সমতাঁকে 'অভেদ' 
বলে; এবং রাশিছয়ের প্রত্যেকটিকে ঘ&ী অভেদের পর্ব (51০) বা ০ 
বলে। যথা, 

৮ ₹2%০+3% একটি অভেদ ; কারণ, 5% এবং 9৮ + 8 এই রাশি দুইটি, ত এর 
সকল প্রকার মানের জন্যই, পরম্পর জমাঁন। 5০ এবং, 2০+32 এই রাশিঘ্য়কে 
অভেদটির পার্শ্ব বা পক্ষ বলে; 5% ক্রে বাম পক্ষ (19-109708] 10678091) এবং 

2০482 কে “ডা পক্ষ (18176 1,873 17181071)9:) বলা হয় । 



সহজ অভেদাবলী ১৬৯ 

তন্রপ» (%+ ৮) - 2 + 2৮ + একটি অভেদ ; কারণ, & ও & এর সকল 

প্রকার মানের জন্যই এ সমতা বজায় থাকে । বস্তৃতঃ, চতুর্থ অধ্যায়ে বণিত সকল 
ত্র চির এক একটি অভেদ | 

99. অভেদের দুই পার্বস্থিত রাশিদ্ধয়ের সমতা প্রতিপন্ন করিতে পাঁরিলেই 
অভেদটি প্রতিষ্ঠিত ( (99680119199) হইল, বল৷ হয়। 

অভেদ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, উহার পার্বদ্বয়কে সরল করিয়া প্রমাণ করিতে হয় 
যে, উহারা পরস্পর সমাঁন। একাদশ অধ্যায়ে বণিত হ্ন্দ্রাবলীর সাহায্যে, পক্ষদ্য়ের 
যে কোঁনটিকে, সরল-করণ এবং রূপাস্তর-করণ প্রক্রিয়া দ্বারা (১৮ 81721)1190507. 9129 

(87757172) অপরটিতে পরিণত করাই উতৎরু৯তর পদ্ধতি । 

কোন কোন সময়ে, অভেদের পার্দবযস্থিত পদসমূৃহের কতিপয়ের পরিবর্তে 
একটি অক্ষর লিখিয়া অভেদটিকে প্রয়োজন মত সরল আকারে প্রকাশ করা যাঁয়। 
আবশ্যক হইলেই, এইরূপভাবে প্রকাশ করা কর্তব্য । 

নিম্নলিখিত উদাহরণগুলি দ্বারা প্রক্রিয়া-প্রণালী উত্তমরূপে বুঝিতে পাঁর! যাঁইবে ঃ 

উদ্দা. 1. প্রমাণ কর যেও (৮+ 9৮) +(0০- 38) _ 22 +1862. 

বাম পক্ষ ৮ (৫5 +6৫৮+92)+ (৫2 - 6৫ +9৮) [নিয়ম 64 ও 55] 

ঠি টন 2৫2 4 18925. 

/ 

৬উদা. 2. প্রমাণ কর যে, 
& 172 1+058 _-০% - 9০ -০-%[(৮- ০) +06-৫)2 + (৫ - 0)2]. 

বাম পক্ষ - [9৫2 + 982 + 902 - 2০৮ - 2৮০ - 901৮ 

-ঠ[(৫2 +৮2)+ (৮2 + ০2 + (65 +&2) - 2৫৯ - 2৮০ - 9০9] 

৪ ৮ নঠু[2 _ 9৮০ + ০2) + (০2 - 9০৫ +%2) + (95 - 2৮ +&2)] 

রে -$(৮-)2 +(০-৫)5 +(0%- &)2]. [নিয়ম 55] 
ঙঁ ঙ 

উদদা. 8, প্রমাণ কর যে, 

(০+5% - 92)3 + 00 -5% +98)১ + 620 +5% - 82)(2 -5% + 92) 8০3. 

৮+6/-85 এর পরিবর্তে, % এবং 2-5/+8৪ এর' পরিবর্তে 6 ধরিয়া». 
দেখা যায় যে, 

বাম পক্ষ -%3 + ৮3৩ + 6.9 ; 

১:০৫ +03+8৫80+) , 

৬ [যেহেতু & 1৮ স্ন০+5% - 92) + (০ -5% +32) » 22] 

৯, [নিয়ম 87] 
*:৮৮(92)3 ৮825. 



১৭০ সহজ বীজগণিত 

উদ্দা. 4. প্রমাণ কর যে, (৮+০)(৮-০)+(০+০)(6- ৫)+ (০+&)(৫ - &)-0. 

বাম পক্ষ - (8 - ০) +(6থ - &)+ (2 _-92) [নিয়ম 56] 

2 68 402 -- 0 +&2 -%£ 

চল (), রর 

উদ্দা. 5. $-৫+৮৯+6 হইলে, প্রমাণ কর যে, 

(৫3 + 86)(৮$ +02)665 + ০8) _ (& + 0)2(9 +0)2(6 + ৫)2, 

9 + 0৫-5 0(৫4+ ০91 0)+ 8৫ 

- ৫ + (৮ + 0) 4+ ৮৫» ৫ +৮+%০+ 66 

- (৫ + ৮) + 00৫ + %) _ (৮+9)(0৫+0). [নিয়ম 61 

[কলিঃ প্রবেশিকা, 1909] 

, এইরূপভাবে, ০ + 60. ৯৫৫ + ৮ + ০) + 6, - 0 4 8(৮ + ০) + ৫৫ 

-০ 2 ++ ৮০+%০-(৮+০)(৯+) ; 

এবং ০৪ +৫৮.- 06৫ + 9+৫) +%০- ০2 + 002 + ৮) + ৫৮ 

505 + 0 + ০০ 7০৮7 (৫+ %)00+ ৮). 

বাম পক্ষ - (&+ ৮)0৫ +০)0৮+ ০)(৮ +%)(04+ 2)(৫+ ০) 

- (৫ +7)2(?+ 6)5(০+ 9). 

উদ্দী. 6. ৩-০++০৫ হইলে, প্রমাণ কর বে, 
40205 _ (৫2402 -02)2 » 36১--24)(5 _ %8)(৩ _ 9০), 

রী বাম পক্ষ » (2৫6) -(%57+&2 _25)£ 

19৫87 (৫2+0:2 -০2)1948-_ (১ +৮2 -2) 

*_ 1062 + 24৮17 02) -020165 - (95 +92 - 29) 

_ 10৫40): 0201 -(৫-৮)21 | 
-:(৮++6)(৫+৮-০)06+4-7)60--:2-%) 

(৫4০70) +& -০)(00+-17)006- &+ 9) 

৮ (৫10 1+)0৫+৮+৫- 90)061++৮ - 99) 

* (&+০+ ৫ - 26) 

- 809 -- 90)(8 _ 9৮) - 29) * 

» 30 - 9)(৫ - 2%)($ _ 2৫), 

ও 9$-4+% +০6*হইলে, প্রমাণ কর যে, 

(ও - ৫), +($-৮)8+8(৬-৫)($- ৮)৫- 03. 

এখন» ৫-%১-(৫+৮)- (ও -1৫) 4 (৩ - 0). 

৬ 



সহজ অভেদাবলী ১৭১, 

অতএব, (-%)১ +(5- ৮)3 + 309 - )$ - &)6 

-($--%)3 +(9- ৮)১ +3(3-%)($ - ৮)109 - )+ (৩ - ৮) 

-(9৪-%)+($- ৮)9 _ ০৫০. 

উদ্দা. ৪. প্রমাণ কর যে, (০-%)০ +(% _০)2 + (ঠ -)2 
902 _ 1/)00 _ ৪) + %(% - 2) - 2) +- 205 -%)(2 -%). 

৮-_-% এর পরিবর্তে ৫ 

%-৪ এর পরিবর্তে & | ধরিয়া, দেখা যাঁয় যে %+৮+০-০, 
এবং £-% এর পরিবর্তে ৫ 

অতএব? 1 -%)7 +(% -2)5 + (2 -4)2] 
-190০-%)02- 2)+2(/- 2) -%)+ 905 -০)(5-%)8 

(2 +৮2+ 02) -_19(-০)+ 92(- 6) + %০_ &)] 
02 +02 405 420 + 2০৮ + %৫- (+০9+0)2- 07 

(০ -%)5 + (4 _ )2 4 -)5 

- (০ -%)6-2)+20% _2)0/ -%)7+ 95 _2)(2 72), 
উদ্দা, 9. 9৪-০-+-৯+০ হইলে, দেখাও যে, 

2($ -- ০) - ৮)4+ 909 - ৮) -০9+ 909 -: ০) - &) _ 932 _%2 -&2 05. 

যেহেতু, 24 9%/+ 2 _ (% 1) 1 (% + 2) + (2 +%) ; 

অতএব, (3 _ 2)0$ _ ৮)7+ 26৩ &)($ ০) + 269 -6)$ _&) 

৮105 --%)(3 - ৮) 7 (9 - ৮)( -০)$+109- ০) -)4+ ($-০)(ও - ) 

ূ +1-০)($-) +(9-০)(9- ৮) 
এখন, (৬ -%)(3 _ &)+ ($- 8) -০)- (3-%)109-%)+ (9-9) 

| তি - (9- ৮0199 -৮-০0- (১- 6)৮. 

এইরপতাবে, (ও - ৮)($-০)+ ($-০)0$ - &) _ (3 _-0)0, 

এবং. (৯-০)0-2)+(9-2)($ -০)-(৪ _9)%, 
5এব, প্রদত্ত রাশি- -- (৪ -- 7) + (৩ --০)০+(9- 225 62 62 --%2 

লু 2992 _০£ - 62 -05. 

উদ্দা- 10. হি হইলে» প্রমাণ কর যে, & ও 13 193 - 8০6০. 

যেহেতু, ৫+৮+০-০, ০- -(2+2). 
বাম পক্ষ _ & +৮:+]- _- (৮ + &)3 

ট লও € ও +3 193 +৮5 +34৮(০+ 6) / / [নিয়ম হয] 

০০ 3৮1 - সিহত (84০ 
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টাকা । স্পষ্টতঃ১ ৫+&+০-0 হইলেই, %3+ 03 +63 _ 8৫ অভেদটি সত্য 

হয়। এইরূপ, যে সকল অভেদাঁবলী, ততসংশ্রিষ্ট প্রতীকসমূহের কতক গুলি নির্দিষ্ট মানের 
জন্যই কেবলমাত্র সত্য. হয, তাহাদিগকে সাপেক্ষ অভেদ্বাবলী (০০291610281 
50912610199) বলে । 

উদ্দা, 11. ৫+৮+০-0 হইলে, প্রমাণ কর যেঃ 
&2 +01+02 ল 92 + 9৫ +02 62 +66 +6%2. [এলাহাবাদঃ 1993.] 

যেহেতু, &++০২০১ অতএব পক্ষান্তর কৰিয়া, 
1 _ (9 + 6), ০, - (০+ ৫) 0 -(%+&)7 

০:+০8+৮-1-(9+০)*+1-(9+০)18+&5, 

| যেহেতু & -(৮+০) ] 
-(৪+০)১ - (+৫)+02 

-62 420 +05 -02 -৮০+ ০5 

02 +%0+02. 

আবারত %£+৫৮+০2 - 4 +1-(০+6))+1- (০+%)5, 

| যেহেতু ৪ -(০+৫) ] 
-২৫১ -:%(04+ &) + (6 +৫%)2 

৫2 _ ০৫ --৫ +02 + 20৫ 102 

05 104 %2. 

অতএব; &2 +4+02 -&2 + 8০402 505 +0% +%£. 

অন্য পদ্ধতি ঃ | 
002 + 4৮ 4202 _ &(৫ + ৮)+ 92 -1- (94 0)10-০)+72 7 (94+)0+ ৮2 

ৃ *. -&০+০21+৮2-৮&2 + 0০047 65, 

আবার ৮: +9০+০2 7৮0৮ +০)+02 _1-(০+%)0- £ 4+0£ 

- (0 +&)৫ + 02 _ ০৫ +&2 +02 702 + 00 +%2. 

অতএব, & +&%+ 92 - ০5 +9০+ 05 _ 0৪ 4+0% + &2. 

উদ্দা, 1, -০-০+%, %-০-০%+% এবং £-০-৮+০ হইলে, প্রমাণ 
করবে, (৮- ৫) +*(০ _ 9)% + (৫ - ০) ০. | 

এখন, (৯-০)০- (৯-০)(৮-০+০)-(৮-০)1৯+)-০ 
-(৮-০)( +4)-(৮-%)৫-৮ -% _-9০+6০ 7 [নিয়ম 56" 

র (০-%)/- (০-)৫-%+৮)-(০-&)০+)-০) 

এ -(০-৮)(০+৮) 5 (০- ৮)০- ০5 - &2 -০৫+ ৮) 

(৫ --০)৪-(৫-২০)৮-৮+০)-(৫-০)109+০)-9) 

৫4 5 »-(০-০)(0৮+৫)- (৫ -০)৯-% _ ০৩ - ৫০ + 90; 



সহজ অভেদাঁবলী ১৭৩ 

(৮ - ৫) + (6 - &)% + (2 -_ ০) 
85 _%547+6£ - 82 4+%£ -02 ০ +০০_ ০৫4০৮ -%৮ + ৮০ ₹০- 

উদ্দা, 18. 2-৮+০ %-০+৫ এবং ৪-%+৮ হইলে, প্রমাণ কর যে, 
22112 1282 2 - 2 - 2% » ০2 7৮5 405 - 0৫ - ০ - 67. 

বাম পক্ষ _ ঠা 922 +2%৮ + 225 22 - %22 - 92%] 

[65 _ 98+)+ (62 -9/2 +22)4 (25 222 +2হ)] 
«  [পদগুলিকে সাজাইয়া) 

-ঠা(০-%) +(/ -৪)০+08-%)2] [নিয়ম 55] 

-$[10৯+০)- (6+6))2 +106+2)*-(9+9))2+16+ ৮) - (৯+০)2] 
ৰ $ [%, % হ এর মাঁন বসাইয়া] 

-ঠ$[((৮- 4) +(০- ৮) + (৫ -০)2] “ 

-$[(95 _9£০+&২) + (০5 _ 2৫৯ + ০2) +0%হ _ 9০০+০2)] [নিয়ম 55] 
স্ম$[(992 + 92 + 9০2 _ 98০ _ 9৫০, 2) [সরল করিয়া) 
02 4102 102 ৮০ - ০০ -_ ০০. 

14. 9 ৫+ ৪4৫ হইলে, গ্রমাণ কর যে, 

(ও- ০) + (5 ৮) + (5 -0)5 152 7০02 1+%2 4+0£. [এলাহাবাদঃ 1996.] 

বাম পক্ষ - (52 - 99 +&2) + (32 _ 99 + ৮2) + (92 -9%0$ + 02) + 52 
49৯ 7990 + ৮+০) +%£ 102 47602 

লু ৫92 93 ৮:9৬ 702 4702 1৫2 

স4$2 -: 492 102 1 %2 4702 7 &£ 162 +05« রর 

হী প্রশ্নমালা 59 

দেখাও যে ঃ 

৮ রঃ +0০ - _ 22002 2 -: 2222 + 2228 -০4 

ও (৫ ই _ ৫০ 4252(420- ঠ 1০2 2) 0222 420,520 ২ &£ 

হজ (৫ +৮7+০)(৮ - 55742. ০)0০ - তি 270৫, - টন 

4, 2065 _2)1+ 9206 + 1) - 000 4+ 19022 41), 

১, ০41014৮0007 10022 4 1) - 9202 7 1 7--22(2 +1)2, 

738. (৫24৯5) +৫০)-(৫০- 8৪) + (০৫7০), 
ঘ, (৫ -8০) _ (০47 0)2 +0০7+০) (++ ৮49 )(৫- 2). 

8. (০+৮+০--2)(৫- ৫ - 2052 -(৫+৮-2)25 
£ 



/ 
9, 

সহজ বীজগণিত 

(9+ 0) --6&5 এবং ৫2 -৮82 -০02 + 996 এর গুণফল 222 4 %0205 

- 2202 -0% 04 -0£. 

বি. 

10. (৫+৮+০)2 -(৮+৪-:৫)১+06৮+০-%)১ -(৯+০--%) » 8%০. 

প্রমাণ কর বে ঃ 

1. 

- 
ছু৪. 

4. 

5. 

16. 

রও, 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

2১, 

29, 

(৫2 + 02 1+02)2 _ (2 +02 -_02)2 _ (02 _ 02 1 02)£ 

+(৫2+2 _ ০2) 82৮2, 

(৮-০+০+%)(০+4-0+)7+06-7++৮)(9+০+০ - 9) 
- (0047 9০). 

(9+০+৫-)0৮9+০-+4)- 9৫ + ৮০) - (&2 - &2 - ০02 +02). 

4(00 7 00)2 - (02 - ৮4 -০2 +822)2£. 

-(৫+0+০-০)0৫+৫-৮+০)09+০0+০-92)0941+ 0 - ৫ +0). 

(2-1%1+2)2 + (2 7+2)2 +€65-০+)2 1+ 20৮ -1 + 2) - ৪ +2) 

1+2(% ৪ 1+5)02- 2 4+%)+ 902 -%+%)02 -% + 2) - (৮ +% +2)2, 

(92 + 02 +62)(02 1+1/2 + 22) _ (৫০ + 9% 702) £ 
» (৫% _- &2)2 + (62 _&9)2 + (৮০ -%)2. 

(৫+)১ _-(9+০)১ - 3(+০)(৮+০)(৫ _ &)- (৫ - &)১, 

(০ ০11 &2)5 + (৮4 0%/ _ 92)১ + 62(0 -%% + %5)(6 4 0%/ _ 09) - 823. 

40৫,107) 7 (৫+৮)2 +(0৮+০)2 + (০4 4)2 
+ 96৫ + 9)09+ 0) + 926 +0)00+ ৫) 4 9(0+ ৫)(& + ). 

৪(৫+৮+০)৩ -(৫+ €)3 +(+2০+৫)১ 
+6(৫+ 80 + 2০ + ৫)(৫+৮%৫). 

270৫ + ৮4 255877455518542 নি নি 

ৃ +9(%+3৮+ 2০)69 +০)0০ + & 4০). 
১-&+৮+০ হহলে, দেখাও বে, 

(৪-3%)2+(-99)2 +(- 8০) » 816৫ - ৮) +(9 -০)১ + (০ -%)2). 

পপর হইলে, প্রমাণ কর বে, 
(1) 2702 +02-(67+63-9)£ 7 

(11) 222 4+&2৫ রি সে 2৫8০0৫+৮+০) 

25 --০171/ 47 2 হইলে, প্রমাণ কর বে, 

42222- (02 নর -22)£ ০০০ 1)(৩ -- 2). 
বণ কর যে, 

(6 ৯+2%/ 1 192)3 4 (6 --2% - 15555178272785 2 - 192) 

2০ (2 4706% _2)১+(2-6% - 82): +62(5% +6% » 2)05 _6% _ 8%), 



26, 

28. 

৫. 

89, 
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প্রমাণ কর যে, 

(৫+28+9০)5 +(0৫- ৮- 8০) + (9 +2৮+- 9০) -& _ 3০) 

»৮(3০4+% 1 2)2+(067++2- ৮) - 203 +% +2)(09+% +5 - ৮), 

দেখাও যে, (০-%)১ +( _.০)5 +02-:)১ »8(০-%)( - 2)(2 _ %), 

প্রমাণ কর যে, (০-%)2 _ (8 _2)05 -০) 
-(% - ৪) -(৩ -%)(6 -%) 
- (৪--0)2 -(2-%)0/- 2) * 

- -10০-%)0/ -£)+ (8 -2)(৪-%)+(5-%)02-%). 

প্রমাণ কর যে, (০- ৮) -(০-০)১ -(৯-৫)১ -%6৮ -০)(৫ - ৪) 

(৮-০)১ (০৫) -(৫-- 9) ৯9(০-০)(০ - 6), 
(০-৫)£ - (৫ - &)2 _ (৮-:০)2- %(৫ - ৮)(৮ -০). 

প্রমাণ কর যেঃ (৫- ৮) + (৫ - ৮)(9 _০)+ (৯ _০)2 

-(৮-০) +(৮-০)0০--%) + (০-- ৫) 

(০ -&)2 +(0-%)(৫ - ৮)+ (৫ -_ 0)2. 

বিবিধ প্রশ্নমালা [1] 
৪ যু 

নিম্নলিখিত রাঁশিমালাঁকে () % এর অধংক্রমিক শক্তি অনুসাধর, (1) £ এক্স 
জজ শক্তি অনুসারে, সাজাঁও £ 

2, 

তি 
৪. 

ন্চ 
4 

চ. 

্ ৪+2%৯ _ 031 _ 2122 -: 223 4282 _ 223 232 

2 -$ু এবং %-9 হইলে, 
49৫ 5 5 2 1013০ (7০-49))] এর মান নির্ণয় কর। ঠ ঢ 

গিরি “০ নর -9 হইলে, 1 -৫৯-% 3 491), ৬/ 

চে --%/১ কে ৪- নিনিরঞরূর লিখ । 

(৫+৮+0): (520 9+০)2 +(6+৮-০)£ -(৮+০- 6) কে সরল গর 

এবং ৪-&-৫-ু _ 4 হইলে, ইহার মান নির্ণয় কর। 

6. ঠে ১-(১-+2)0+8- 2)5 5৪ %2-(%- 2+)0/+. -৪) এবং 

হহ -(5-2+%)5+%-%) এর যোগফল নির্ণয় কর। ০ 
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সী 

?. (০-৮+০+)(০+৮+০-) কে 4 -75 এর আকারে পরিবর্তন কর। 

8. 4 +197/-+ 9 - 8% - 19 কে উৎপাঁদকে বিশ্লেষণ কর। 

|| 

1, এরূপ একটি রাশি নির্ণয় কর, যাহা! ৫৮৪ + 825% + 9625 +%5 হইতে যত 

বড়, 94৮3 + (৫ _ ৮)০% + (9৫ _০)০/5 + 5৫৯ এর চতুগ্ুণ হইতে তত ছোঁট। 

%. নিম্নলিখিত রাশিসমূহের সমষ্টিকে সরল উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর £ 

(৮-- 1)1)+ + 07 থে %)7৮2 _ 27) _ 9১ 07১ _ (০ %)7%2 + (৫ + 9)7)+1 

এবং (৫ - ৮+ 107 - (24 - ০073 + (৫ + 207৮2 _ (& - 92৮)7৮+ ]. 

4৪, তে 195 + 8০ঠ + 90841 কে চঠ _ 92ঠ+] দ্বারা গুণ কর। 

4, প্রমাণ কর যেঃ 1(%০+ 8৫)০ + (6৫ - ৪০912 + 1৫০ + 8) _ (6৫ - 9০) 

ূ (৫ +62)065 +2)(৮£ +%2), 

5. 2-, ০-& ও ০-০ এর ধারাবাহিক গুণফল নির্ণয় কর। ইহা হইতে 

দেখাও|বে, (০- 9) 7১ 922 +9৭% - 97. 

6. 5 -77£ +3 _£ +0 1] কে ০-] দ্বারা ভাগ কর। 

পূ. 46 405 _ 303 +75 +6৪8 ও 62 _-৫+1 এর গুণফলকে ৫£ - 2: 

+%£ দ্বার ভাগ করিয়া ভাগফল নির্ণয় কর এবং দেখাও যে, ইহা! (৫2 +%2)5 হইতে 

282 পরিমিত ছোট । 

হি -/8. উত্পাদকে বিশ্লেষণ কর £ 

() ০৪-৫০- 6: + &৫; (1) 2 - 1990 _ 402 - 9০. 

(২/৮-/০+ ২/৫)০১1+0৯8০- ৯০০4 ২/0৮)০02 1 (/৫৮৫ _ 2%7% 47) 

41 9% (/৫- /০7 ২/9)3 4+ (106 - ৭০৮ + ৭80)22 4+-( ২/৫০ _ 2%7% 17700 

120৯ -%) এবং (9- 9৭ &)০১+(৫- 2 ২/৯০)০ +-(7,+%1+7- % 98০) 

+($-%- 2) এর যোগফল নির্ণয় করু। 

&, (9 +82)" হইতে 825 _5৫2৮+ 2৩, 8০2৪- 88$ + 2০০5, 5৫৮৫ . 

_2৫ও -5%2 এবং 9৫৪ _ 6০ +45ও এর সমষ্টি বিয়োগ কর। 

8, (০+৮-৪ এবং ৫- 5 হইলে, &ঃ +%3 এর মান'নির্ণয় কর। 

4. ৮৪9, ০- -০৪9, ০-৪ হইলে, 49০2 +-9(০+ 6) - 42৫ + 6) এর মান 
শনির্ণয় কর |? 
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6. 230/-)+%১(৪-%)+2৪0০-%) কে %2 -০%৪-৪৪+% দ্বারা ভাগ 

কর। 
6. 4- 9+169%2 +643 কে (4-73)+ (4 -732)4 (49 7733) এর 

আকারে পরিবন্তিত করিয়। উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর। 
দা দেখাও যে» (1 +17+22)2 7117 %2)2 7 4০01 +%2), 

সী ৬ 

8, &1 72 + 3 7+-*1-৮* +০৮০ 23 হইলে, দেখাও যে, ($-_&1)2 

+($-02)2 1+(5-93)2 ++" 1+ (9 0%)2 ৯০22 1082 7032 7.০" শা হোচ৪, 

হুড 

1. ?%- -% এবং ?-1 ধরিয়া লইয়া, (127 - 877 + 23793 + 

30177 4১2? _ 2172)72৫ + (27৮7 - 07৮7 -7/,20092 + (877৮7 -- 172 -27)0৩কে 
সরল কর। | ূ 

9. 69০: +8"7629%9 _ 9:251822 +$9০+9 হইতে কত বিয়োগ 

করিলে বিয়োগফলঃ 4583 _ 00752 + 28৪০ _ 58%805+6, 88০ 
- 80287910304 _ 05022 + 11 এবং: 2932£ - 18293 -_ 02222 

_ 1085 - 90 এর সমষ্টির সমান হইবে? 

8, ই _2৫22$ + 4৫8৮8 _ 8৫ +16৫ 
গুণ কর। 

4. নিয়লিখিত রাশিগুলিকে ৫ এর অধঃক্রমিক শক্তি অনুসারে সাজাও £ 
(1) &2+৮34+০9- 8003 (11) ৪2(৮-০)+92(০6- &)7+ ০2(৫ - ০ 

(11) ০4(9-০)+04(০- ৫) + ০40 - &), 

৯৮. ০4, ৮+৮ এবং 2+০ এর ধারাবাহিক গুণফল নির্ণয় কর। ইহার 
সাহায্যে $ -?)০+ ৮10৮ _ 19) তে ৪ এবং ৪ এর সহগ দুইটি নির্ণয় কর। 

8: প্রমাঞ্কর যেঃ (৮ + ০946০ + 92)0৫৮ + ০60 - ৫০ - 29) 

| _: 0262 10202 - %202 -- 8205. 

ঘ.৫-৫+77+5 ৪-?4+8-%) এবং ০-?%+৫+? হইলে, প্রমাণ কর যে, 

02 1002 4708 _ 2৫৮ - 2004 9090 - 12. 

8. ৫১ +8৮3+ 2709 -,184০ কে %&৪ + 492 + 9০2 - 6৮০ - 9০০ - 9? দ্বারা 
তুঁগ কর। | 

রঃ ষ 

ই - 825 কে রি শা 2 দ্বারা 

ঠা 
1. ০-4%. এবং ₹. -8? হইলে, 4905 +19648+8182 ধু মান নির্ণয় 

ঠ 

বী--১২ 



১৭৮ সহজ বীজগণিত 

&, এমন একটি বাঁশিমাল! নির্ণয় কর, যাহা 8%% - 25৩ -.%/5 হইতে যত 
ছোঁট, 2 72 4 82% £ হইতে ঠিক তত বড়। 

8. ৬০৪ -_৫+-৮4-৫ হইলে, দেখাও যে, 

ৃ্ (9-%)2 +(03- 8) +($-৫) +$2 -5&2 +02 405. 

4. সরল কর 2 (১ -৭০)১ +(৯৫- 3৫) + 909 + ০) - 7৫)08৫ - 99). 

5. (225 22482 4)09০১ 122 + 8244) (9০১ 425 9274) 
৮ (92১ +%১+3%- 4) কে হুমম আকারে প্রকাশ কর। 

10১ +++] 
6. দেখাও যে, রে 4০+1- _(2- /2+1)(22 -%+ 1092-24-11). 

৮. ০-০ কে 28 _-08 দ্বারা ভাগ কর। 

8.' /উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর £ 

(1) 65০5 + ৫১০ _ 6৫১2১ _ 52 7 (11) 20] +22)4- 2002 +%2). 

ডা 

1. 8765943 * 8৭66949 - 8765938 * 8৭62938 এর মান নিণ্য় কর। 

%, ০799, এবং ?9- -9%9 হহলেঃ %7%১ + 10982৮4144১ + 6493 এর 

মান নির্ণয় কর। 

8. ৫১4৮১ +০3 -3%০ কে ৫+৮+০ দ্বারা ভাঁগ কর; এবং ইহার সাহাধ্যে 

দেখাও যে, ৫5 +১+05 368৫ (৬ + ৮+০)0৫ - ৪) +(৮-০)১ 40০ -_ ৫)51. 

4. (%+ ৮)2 +(6%+0)2 + (8৮ -৫)£ + (৫ -)5 কে &2+62+০92 7৫2 

দ্বার! ভাগ করির্পে, ভাগফল কত হইবে ? 

৮. (৫-1)06-3)09-4)(2-6)+84 কে ছুইটি বর্গের সমষ্টিরপে প্রকীশ কর; 
ইহার সাহাব্যে দেখাও যে, উহা! সর্বদাই একটি ধনরাশি, এবং %£ -৭%+9-0 হইলে, 
ইহার মাঁন 9৮ হইবে । 

8. (৫2 _ ৮ -024+95)5 _ 409৫ _ ৮০)5 কে চারিটি উত্পাদকে বিশ্লেষণ কর। 

ন.. উতপাঁদকে বিশ্লেষণ কর 2 (1) % _ 2০৮ +924-24-9; 
(7) 6০০ -০৮-০+6০-3৮ 3 (8) 1528 _ 4 - £/2 + 102 +4%. 

8. (9%% _%) 2৫ ॥ _ (64202655054 905 45055 _-০€ কে 
(22 - %)%2 - (০ +%)2% +%১ দ্বারা ভাগ কর: । 

১১৬৪! + 
1 পা +/+4-8 এবং +%4+25-50 হইলে, %% 458 +2% এর মান 

/নির্ণয় কর। .& 
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%, প্রমাণ কর যে (2- 9) +(8৮ - 5৫) + (8০ _- 2%)5 

-2(9% _ 8)(9০ _ 5০)+ 209৯ _ 5০) - 2৫) + 905০ _ 2)(56 - 8৮), 

8, ০+7%/7+2৮- 2515 তে এবং টা 2 এর গুণফল নির্ণয় 

কর। - 
4,028 ৫2) 882 4+)2 + (১7৫১) কে &2(6_৫)+ 850০ _ 2) 

দ্বার) ভাগ কর । 

5. দেখাও বে, গ 
(165 _20%5 +52)2 + (1 _%2)1160(1 _%2)2 _ 9001 _-%)+51-1]. 

৪6. ০7112, ৮72, 2+%-3* এবং ৪-%+% এর ধারাবাহিক 

'গুণফল নির্ণয় কর। 

' দ্র. উতপাদকে বিশ্লেষণ কর £ (0) €6%5+-1 7 
(1) 950%-%)2 -410-%)1+ 19) (1) 1122 _ 542 46315. 

8. ৮+7/+৪-0 হইলে, দেখাও থে, (০+%)(% + 2) +%)- -%%8 এবং 

১11১ 41১ ল 3215. 

ড]]] 

২৭ 1. গুণকলে %০-বিশিষ্ট পদটি পর্য্যন্ত রাখিয়া, 1 +৫০+-902-1)85 এবং 

এর 1) 2 17+9+ ৪ এব গুণফল লিখ । 

-&. িলিগ্রডিন এবং % +%+2৮-8 হইলে, 5 +%2+55 এর মন 
নির্ণয কর। 

৯৮9. 621০১ 1 -০২ 45 হইলে, দেখাও যে, 
ঙ রি (90 _ &৫)(৫%% + 8৫) ল (৫ -)0৫ + 6). 

' কু (৫০৮ ৮) 4 (৫০ - 0) +(8০-%)১ + (8৮ +4%)১ কে (%+)202. 

3০0(9- - 22) দ্বারা ভাগ কর। 
এ রি রা 1 

9. 27 2 -&"হইলে, 2. 425? 2৩4 5 ++ 2৪ এর মান নির্ণয় কর। 

৮6. &০ ৪৫ হইলে, প্রমীণ কর যে, (০৮ +/2)(০8 +62) (৫০ + 8%)2, 
* ৃ [বোন্ধাই প্রবেশিকা, 1910.] 

*. %. দেখাও যে, (52 +02)0হ +22) 42005 ১+৬2(৬+2)+ 4০5 তি 
রি - (%2 ইল 8), 

8. উৎপাঢুকে বিজ্গাষণ কর 2 ০*-1122 +4/5. 
[বোম্বাই পর [কাঃ 1899.] 
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হু 

1, %2+2%+%25 কে ৫ -০০+%5 দ্বারা গুণ কর। 

% দেখাও যে, (৫5 + 99 + ৮25 -02)(02 - 2০৮ +%2 +02) 

| -: (৫2 _ ৮2) + (4 -02)02 

48, ৫০+হ 17০৪ +৫5 হইলে, দেখাও যে, (৫০- 8৫) +(৫৫ +৫)৮-1. 

4০ (+ 2). এর বিস্তৃতি (6:109,091017) লিখ [ অর্থাৎ ০4 এর ঘন্ 

€981১9) নির্ণয় করিয়! যে রাঁশমালাটি পাওয়া যাঁয় সেইটি লিখ 11 

5, দেখাও যেঃ (62 +৮ ৯/০%+ 92)062 - ০ ২/9 + ৮2)-%*+ 94. 

6. 63(৮2 -০2)+ 30৫2 - 2) +-09(65 - &2) কে 
2৪+&০+-০০ দ্বারা ভাগ কর। 

7, দেখাও যে, (০-)(৮-০)+ (৮ - &)20০-৫)+ (2 -6)2(6 _ ৪) 
-০2(৮-৫)+&2(০- ৫)+ 020৫ - %), 

8. (দ+2)08-2)_ ০172 +1 ৩ সমীকরণটি সমাধান কর। 

7 4, ০+ 4 90৫ + 71), ০ টা - 516, %/ + 1 _ 96০ +%) এবং 

% 
রঃ - ৫ হইলে, 2042 এ বলা 
২ &. সরল কর £ (25) -9(৫5-৮) +(2-&)- 

* 5, দেখাও যেঃ (1 +)2(1 +০05)- (1 +6)2(1 +৫2)7, (৫ - ০)(] -৫০) 

২4, ০+৮+০-0 হইলে, দেখাও যে, 

(92 -65)0৯-৮০- 2০) +(62 -%2)6০+& - 2) + (%হ - &2)(+ 0 26) -০, 

ঠ, ৫+58+08 _ ৮8০৪ _- ০8০8 _৫8৮$ কে ৫+6$+০£ দ্বারা গুণ কর। 

8. 1525 _.41%+14 কে সরল উৎপাঁদকে বিশ্লেষণ কর। 

ন্ ি-:- 2270. + +5 8). ০০] ঃ এই সমীকরণটি হইতে 2 এর 

মান নির্ণয় কর। 
8, .4 এবং 7 উভয়েরই আয় সমান। 44১ তাহার আমের এক-পঞ্চমাংশ সঞ্চয় 

করিল; কিন্ত 9, বৎসরে 4 হইতে 80 অধিক ব্যয় করিয়া, চারি, বসর পরে 8220 
খণগ্রস্ত হইল |" তাহাদের প্রত্যেতকর আয় কত ? 



চভুর্ঙ্গম্ণ অগ্র্যা্স 

গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক (গ. সা. গু.) 
(17151)65% 0077177701) [780/0:) 

[ উদ্পার্দক সাহায্যে (95 1806011886102) ] 

100, শহভকী 2 ছুই বা তদধিক বীজগণিত্ময় রাশি, অপর কোন 

বীজগণিতীয় রাশি দ্বারা সম্পূর্ণরূপে বিভাজ্য হইলে, শেষোক্ত রাঁশিটিকে পূর্বোক্ত 
রাশিদ্ঘয়ের, ঝা রাশিসমূহের, সাধারণ গুণনীয়ক ব! উৎপাঁদক (00110107017 19,0607) 

বলে। রর 

ষ্টব্য। এম্থলে, 'রাঁশি? অর্থে অবশ্ঠ মূলদ (-:9০781) এবং অথণ্ড বা পুর্ণ 
(10692151) রাশিই হৃচিত হইতেছে [নিয়ম 91 এর টাকা দেখ]। 

যে গুণনীয়ককে ( অর্থণৎ উত্পাদককে ) আর কোনরূপ গুণনীয়কে বিশ্লেষণ করা 
যায় না, তাহাঁকে মৌলিক গুণনীয়ক (9197791708$ ?6০:) বলে । 

দুই বা তদধিক বীজগণিতীয় রাশির ভিতর যতগুলি মৌলিক গুণনীয়ক 
(91970972/5 196০) সাধারণ (০০720)07) থাঁকে, তৎসমুদয়ের গুণফলকে পূর্বোক্ত 

রাশিদ্বয়ের বা রাঁশিসমূহের গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক (1817996 00202207 
ম০6০:) বলে, অর্থাৎ ছুই, বা তদধিক রাশির অন্তর্গত বৃহত্তম-সংখ্যক সাধারণ 
মৌলিক গুণনীয়কের গুণফলকেই শী রাশিঘয়ের, বা রাশিসমূহের, গরিষ্ঠ সাধাপ্বণ 
গুণন্লীঘনক, বা সংক্ষেপে, শ্রী সা: গু, বলে। যথাঃ * 

যেহেতু» 69062 -1)-9%৪১০১৯০১৮৯%(০+]) (৮ -1), 
এবং ২ ১152৮ (22 -9%4+9)-9 ৮৮১৮৪১০১৮৯৮ (৮-]) & (৮- 9) 

অতএব, 3, ৫, & এবং ৪-1ই প্রদত্ত রাশিদবয়ের ভিতর সাধারণ মৌলিক 
গুণনীয়ক। : 

সুতরাং প্রদত্ত রাশিদয়ের গা সা. ও. ০8০৮৩ -1). 

ৰ টাকা পু. প্রদত্ত রাশি দুইটির ভিতর নিক্ললিখিত. গুণনীয়কগুলিও সাঁধারণ ; 
"যথা, 8১ 92 - 1)১ &৮, ৪(০-- 1)) 89 ইত্যাদি | কিন্তু, ইহাদের কোনটিই ঘুহত্ুম- 

সংখ্যক মৌলিক গুণনীধ়িক দ্বারা! উৎপন্ন নহে 

টাকা 2. স্পষ্টই বুঝা যায় যে, আমার রশিদের ডিডর কোন অঙ্ক 
(08106101981 09876165) সাধারণ গুণনীয়করুপে বর্তমান না থাঁকিলে/উহীদের গ. সা. গু. 
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এর মান (99799), অন্ঠান্ত থে কোন সাধারণ গুণনীয়কের মাঁন হইতে বড় হুইবে। 
অতএব থে রাঁশিসমূহের ভিতর কোন অঙ্ক সাধারণ গুণনীয়করূপে বর্তমান নাই, তাহাঁদের 
গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ককে, প্র রাঁশিদ্বর়ের “সর্ববোচ্চমানবিশিষ্ট ভাঁজক-রাঁশি (31%19০ 

০1 6109 1)1517996 7০967০০) রূপে বর্ণনা করা যায় | 

টাকা 3. কোন এক রাশি 7 অপর এক রাশি 4 দ্বারা সম্পূর্ণরূপে বিভাজ্য 
হইলে, এ ই স্পষ্টতঃ 4 এবং 7 এই রাশিদ্ধয়ের গ. সা. গু. হইবে। 

'টাক1 4 কোন রাশি 77 অন্য কতিপয় রাশি 4১73১ 0 এর গ. সা. গু. হইলে, 

কর” 8, ৫ প্রভৃতি রাশিসমূহের (অর্থাৎ, 4১ 7, ৫ গ্রভৃতিকে 11 দ্বারা ভাগ 
ৃঁ করিয়া ভাগফলসমূহের ) কোন গুণনীয়ক, সাধারণ (০০757507) থাকিতে পারে না । 

টাকা 5. ছুই বা তদধিক প্াশির প্রত্যেকটিতে, কোন মৌলিক গুণনীয়কের 
যে সর্বোচ্চ শক্তি সকল রাঁশির ভিতরই সাধারণ, উক্ত গুণনীয়ক সেই ( সর্ববোচ্চ ) 
শক্তিবিশিষ্ট হইয়া রাশিসমূহের গ. সা. গু. তে গুণনীয়করূপে বর্তমান থাকিবে । 

'টীক। 6. .4-?%* এ এবং 7-7৯ ৫ হইলে, এবং ৫ ও 7৫ এর কোন সাধারণ 
গুণনীয়ক না থাকিলে, 4 ও 7) এর গ. সা. গু.১ এবং ? ও ?/ এর গ. সা. গু.১ উভয়ই 
এক হইবে । 

টীকা ন, 475? ১? ও 73 -5%৮ ৯৫% হইলে, এবং 4 ও /79 এর বাবতীয় 

এব -পদরাশিবিশিউ উৎপাদক (20090070181 1800) যথাক্রমে % ও %/ এর অন্ততুক্ত 

হইলে, 4 ও 73 এর গ. সা. গু. -(%,.ও %/ এর গ. সা. গু.) * (% ও % এর গ. সা. )। 

টীকা 8. %, 4 এর কোন গুণনীয়ক ন! হইলে, 4 ও 7 এর গ. সা. গু. এবং 

4 ও 77 এর গ. সা. গু.১ উভয়ই এক হইবে । 

101. স্ল্রল ল্লাম্পিসম্ুহেল্স গ্গ. সী. ৪. ন্নির্পক্স সরল 

রাশিসমূহকে সহজেই মৌলিক গুণনীয়কে বিশ্লেষণ করা যাঁয় ; কাঁজেই, উহাদের গ. সা. গু. 

নির্ণয় করা অত্যন্ত সহজ । | 

উদ্দা, 1. ০2০5০ 5, ৫436৭ এবং 6385০ এর গ. সা. গু. নির্ণয় কর। 

স্থলে, ৫, £, ০ ই রাঁশি তিনটির সাধারণ মৌলিক গুণনীয়ক ; এবং &, ৮ ৫ এর 

যে যে উচ্চতম শর রাঁশিত্রয়ের ভিতর সাধারণ, তাহারা যথাক্র়ে ৫2১ ৮ এবং 

»* গ্কুতরাঁং, নির্ণেয গ. সা. গু. ০2304. 
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উদ. 2, 240023%/45 86%22£85 এবং 2408326%22 এর গ. সা. গু. নির্ণয় 

কর। ও 

এখন, 92406223573 ৮ 9১ & %09223%4 ; 

86%22£25 সন 92 ৯ 32 ১৫০%22589 ) 

24068286722 3 ৮ 6 ৮ 92 % 0326%22. 

স্পষ্টতঃ, ইহাঁদের ভিতর 3, % এবং %, এই মৌলিক গুণনীয়ক তিনটিই সাধারণ ; 
এবং এই মৌলিক গুণনীয়কগুলির যে যে উচ্চতম শক্তি সকণ রাশির ভিতরই সাধারণ, 
তাহারা যথাক্রমে 8১ 95 এবং 3. 

স্বতরাং নির্ণেয় গ. সা. গু. ৪ 92 ৮০97 19%3, 

টাকা । রাশিসমূহের প্রত্যেকটিকে, তদন্ত্ত বিভিন্ন মৌলিক গুণনীয়কের শক্তির 
গুণফলরূপে প্রকাশ করাঁর পর, যদি প্রথম রাঁশির সৈই সকল মৌলিক গুণনীয়ক লিখিত 
হয় যাহা অন্থান্য রাঁশিতে বর্তমান আছে, তাহা হইলেই, রাশিসমূহের সমুদয় সাঁধারণ 
মৌলিক গুণনীয়ক পাওয়া যায়। যথা, উপরোক্ত উদাহরণে প্রথম রাশির মৌলিক 
গুণনীয়ক 8, 9%, ৫, &, ঠ এবং % এর মধ্যে 3, % এবং % অন্য রাশিঘয়ের প্রত্যে কটিতেই 
বর্তমান আছে। « 

প্রশ্নমালা 51 

গ. সা. গু. নির্ণয় কর ১" 

1. ০2৮৩ এবং ৫322. 2, 12%১9 এবং 90826. 
৯১১, 9225 এবং 9423%£. 4, 20435 এবং ?55%8. 

187/2?/৯ এবং 45757. 6. 16024, 40%27%/5% এবং 2923৫. 

নি 244) 7), 0077,27 এবং 841৮375. 

8. 452:/285 ৭5:8১ এবং 902£%/১22. 

রর 9662820255 549562+ এবং 90%£8565. , 

0:২০ 98565, 968০5৫5 এবং 1900325৫5. 
11. 48০72 2., 06০১%%3১৮৪, 2/585১%5 এবং 842585%322. 

12, 75757519505, 9017১755604, 10517157305 এবং 185%)5%67 403, 

19-২-5442250324, 72558505055 10925850545 এবং 196458১০০৫৮, 
14, 18%32+%5, 49০25 6028%+25 এবং 78%2%5%5. 

4৮. 8%০5305%26, 4£0432-529) 5603225/725 ০ ৪ ৪3 € £ 

এবুও ১9600528233. 
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102. তর স্ক্কল ল্লাম্পিক্ষে সহত্ভ্কি শ০এন্নীঅক্কে 
নিলেন কলা আজ ভান্গাতেক্র গ. সা. ৪. ন্নিরপিজ 2 পূর্বনিয়মে 
প্রদশিত প্রক্রিয়া-পদ্ধতি এই সকল ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য | 

1. 1. ০3৮5 + 92৮3 এবং ৫০৮ _438৪ এর গ. সা. গু. নির্ণয় কর। 
0312 4225 » 27206 + 9৮) ; 

এবং &5%- 4৮৪ _ ৫38৮2 _ 42) ০১৮০ + 2৮)( - 2১). 

অতএব, নির্ণেয় গ. সা. গু. - ৫৮(০ + 9৮). 

উদ্দা, 2. 252 +2%5 এবং 2£% +923%5 +%5%3 এর গ. সা. গু. নির্ণয় কর | 

255 425 220০১ +%১)-2%204+%)62 -০%4+%) 3 
এবং 25 + 22385 +22%$ »2%(৮ + 22% +%2) 2:0০ +%)7, 
অতএব, নির্ণেয় গ. সা. গু. _%%(০ +%). 

উদ্দী, $. 940%£- 203 - ৪5০) এবং 5465 - 9০£ - 623) এর 

গ. সা. গু. নির্ণয় কর। 

প্রথম রাশি -3 % ৪ * £20%2 _ 922 -8%2)- 3 ৮ 95 ৮ %2( + 92)02 - 4). 

দ্বিতীয় রাঁশি - 9 * 9 * 23062 _ %% - 6৫)- % * 3 ১ 03(2 +9)(0 _ 3৫). 

অতএব, নির্ণয় গ. সা. গু.- 3 % % ৮ (০ + 96) » 6০509 + 9০). 

উদ, 4 ০: -16%£ এবং.৭ +%22 - 102 +8%৪ এর গ. সা. গু”*নর্ণয় 

কর। 

প্রথম রাশি - (&2 + 422)062 _ 422) (০2 +422)(6 + 9%)06 - 22), 

দ্বিতীয় রাশি - (৫ -_ %%)(৫ + 8৫০ - 42) - (৫ _ 2%)0 _ %)(& + 42). 

অতএব, নির্ণেয় গ.সা. গু. ০ - %. 

টীকা । এই উদাহরণটি হইতে দেখা বাঁয় যে, যদিও প্রথম রাশির ন্যায় দ্বিতীয় 
রাশিটিকে তত সহজে গুণনীয়কে বিশ্লেষণ কর! যায় না, তথাপি উহার গুণনীয়ক সম্বন্ধে 
ধারণা করা কষ্টকর নহে ; কাঁরণ, ধরিয়া লইতে পারা যায় যে, প্রথম ও দ্বিতীয় রাঁশির 
মধ্যে অন্ততঃ একটি গুণনীয়ক সাধারণ থাকিবে । অতএব, প্রথম রাশিকে গুণনীয়কে 
বিশ্লেষণ করার পর্ন, একটু পরীন্ষ! করিয়া দেঁখিলেই বুঝা যায় যে, দ্বিতীয় রাশির একটি 
গুণনীয়ক ০ - প্রচ হইবে । কাজেই, উক্ত বিশ্লেষণ-প্রক্রিয়। সহজসাধ্য-। 



|] 

গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক 

প্রশ্নমাল। 52 

নিম্নলিখিত রাঁশিগুলির গ. সা. গু. নির্ণয় কর £ 

03 _ 62 এবং &£ + 93৮7 22525. 
. 573 _- 295 এবং 25%+ 1০45. 

8২622 _-9) এবং 15(55 + 97). 

১৮৫ 

্ 7265 2৮5০৪) এবং 900%58202 +&8809), , 

6.৮ 7,879 _ 225 4-7/575 এবং (927 _7272)3. 
9 4040 _ 90,259 এবং 4225 46023... 

:8611180425 _ 8925০ এবং 18402 + 24305. 

৪১57925%£ _ 36256 এবং 2452 _ 4839. 

1 

4 

147 

এপ _ 945 এবং 45 + 89০22%. 
২. 48202 0206 47 %)202262 _ 2৫3৩) এবং 6405542 - 2265)023 & 12202). 

1 24005 _-%3) এবং 4002 + 222 +0$), 

1%., 566602 226) এবং 79025349053 +- 92). 

133 300%2 + 4৫৮+ 3982) এবং 4962 + ৫ -- 682). 

28065 _ 9%2 _ 10%) এবং 590%* -8%৯ + 1522). 

15, 2% + 3232 - 18283 এবং 232 +-10%2%3 + 9%42%£. 

ঠ০9 _ 40300 -- 10205 এবং 522 4+-80£23 1 120324, 

4259 +7 1222 47 9% এবং 4%2 9৮ - 19. 
রী 

ভি ৫০ -০৯-_%85 এবং &৪ _- ০2০ _ 4৮25 এ 493. 

19. 22 82 -0 এবং 2: 5 - 14% + 24. 

20. 540২4 8%3) এবং 9003 +%%22 + 162০ + 199). 

21. (৫5 _ 85)06 +০)25 &*-৮* এবং 8০ + 93৮ _ 5202. 
22. (9 -8)2025 72 - 9) 4০2 72718 এবং 225 _ 28০ - 54. 

28. *802759 4+ 2৮4) 1906592 - 13৮০ -: 8০2৮) এবং 

4008%362 4 130209 + 45), 
24, ০ -913922 + 86, 9%3 + 192 +8%:-19 এবং 40৩ 11702 + 9 -+ 18. 



সহওম্প আশ্যযা 

লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক (ল. সা. গু.) 
(0,0৮7951 001117)01) 11111])16) 

[ উৎপাদক সাহাযেট 095 18007158610) ] 

103. শ্নহভভ1 2 কোন এক রাশি, অপর এক রাশি দ্বারা এম্পূর্ণরূপে 
বিভাজ্য হইলে, প্রথমোক্ত রাশিকে শেষোক্ত রাশির গুণিতক (100111)19) বলে । 

যদি কোন রাঁশি, ছুই বা. তদধিক রাঁশির প্রত্যেকটি দ্বারা সম্পূর্ণরূপে বিভাজ্য 
হয়, তাহা হইলে প্রথমৌক্ত রাঁশিকে শেষোক্ত রাঁশিদ্ধমের, বা বাশিসমূহের, লাধারণ 
গুণিতক (০০:00) 77817)19) বলে । 

দুই বা তদধিক রাশির বিভিন্ন সাধারণ গুণিতকসমূহের মধ্যে যেটিতে সর্বাপেক্ষা 
স্যন্সংখ্যক মৌলিক উৎপাদক (91917001087 [90019) বর্তমান, সেইটিকে, রাশি দুইটির, 

বা রাঁশিসমূহের, লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক ([40%৮69% 00107117017 1101011)19) বলে । 

অর্থাৎ ছুই বা তদধিক রাশির সেই সাধারণ গুণিতকটিকেই “লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক* 
বলে, যেটি, এ রাশিসমূহের গুণিতক হইতে হইলে ন্যুনপক্ষে যতগুলি মৌলিক * 
উৎপাদকবিশিষ্ট হওয়া উচিত, ঠিক ততগুলি মৌলিক উতপাঁদকেরই গুণফল | যথা, 

৫%, 2০৮, ০2০, ৫৮০, ৫০০২.-.... ইত্যাদির প্রত্যেকটিই & এবং ০ এর লাঁধারণ 
গুণিতক ; কিন্ত, ইহাদের মধ্যে ০৮ই সর্বাপেক্ষা ন্যনসংখ্যকপ্*মীলিৰ উৎপাদকবিশিষ্ট 
বলিয়া, ইহাকেই ৫ ও & এর 'লথিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক” বলে! . , ্ 

অনুনি.। ছুই বা তদধিক বাঁশির যে কোন সাধারণ গুণিতকই, উহাদের . 
লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক” দ্বারা সম্পূর্ণরূপে বিভাজ্য । র 

টীকা । 'ল্িষ্ঠ সাধারণ গুণিতক” এর পরিবর্তে সাধারণতঃ “ল. সা. গু) .. 
লিখিত হইয়া থাকে । ৃ | ।. 

“104. সব্পললল্লাশ্বিসম্মুহেলি5 লা হতে ০2ীবিলিক্ ভু. 
স্পীক্কে দখা (নিশ্রল্লাম্শিসম্মুহেল্রগ ল. সা. শু. 
নিশি £ -্রথলে, পর্য্যবেক্ষণ দ্বারাই রাশিদ, বা রাশিসমূহের, ল. 'া. গু. নির্ীত হইতে 
পারে। নিঙ্লিথিত উদাহরণগুলিদ্বারা প্রক্রিয়া-প্রণালী পরিফাররূপে বুঝান যাইতেছে। 



লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক ১৮৭ 

উদ্দা. 1. 4৫৮০ এবং 6০৮2৪ এর ল. সা. গু. নির্ণয় কর। 

প্রথম রাশি -%2 * & % ৮ ৮০. 

দ্বিতীয় রাশি -% * 3 * % ৮ ৮ ৮ ৫. 

অতএব, 25 * ৪ %%2 ০১৮6৫ অবশ্যই রাশিদ্বযের প্রত্যেক সাধারণ 
-গুণিতকেরই উৎপাদক হইবে । 

অতএব, নির্ণেয় ল. সা. গু. ৯9 ৮ 3 * 4৪ ১৮০০ ৮০৮৫ 
- 12021)209. 

উদ্[, 2. 2422 18385 এবং 2974০ এর ল. সা. গু. নির্ণয় কর। 

প্রথম বাঁশি _95 * ৪ * 22 ৮% ৮ ৫. 

দ্বিতীয় রাশি - 9 * 35 %০১%3 ৮৪2. 

তৃতীয় রাশি 33 » 2£ % %হ %* 22. 

অতএব, 2 * 8১ * %£ ৮%৪ * ৪. অবশ্যই রাশিত্রনের প্রত্যেক পাঁধারণ 
গুণিতকেরই উৎপাদক হইবে । | 

অতএব, নির্ণেয় ল. সা. গু. ₹%৭ % ৪১ % %% ৮ %১ ৮ 2 
_91622/322. 

উদ্দী. 9. 42৮ +%)২১ 6220%১ _ &) এবং 9১02১ - ৫9) এর ল. সা. গু. 

নির্ণয় কর। 

প্রথম রাশি _ 25 ৮ 2 ৮ (৮ +%)১, 

ভি দ্বিতীয় রাশি -% * 3 * &2 ৮ চে ৮ (2 +-&)(% _ ৫), 

তৃতীর "রাশি ৪2 * 5 ৯ (৬ %)(০2 +&০ 4৫2), 

অতএব; 9 ৫ 22 ৮:4০ ৮ 2৩ ১৫ (৮ +৫)2(2 _ )(22 + ৫2 +%2) অবশ্যই রাশি- 

্রয়ের ও প্রত্যেক সাধারণ গুঁণিতকেরই উৎপাদক হইবে। 

অতএব, নির্ণেব'ল. সা. গু. 
-592 ৮:32 ৮2 ৮ 2৩ * (০72): (2 %)(22 77) 

হি - 362৯2 124)2(23 - 93), 

উদ্দী, 4. 5 -9+9, 23 4922 - 8 এ্রবং 2£+%3 _622 এর ল. সা. গু. 
নির্ণয় কর। ১ ? | 

প্রথম রাশি -(০-1002 - 9) 1 

দ্বিতীয় রাঁশি - 6০2 + 92 -39)- 206 - 1)02+ ৪), 

তৃতীৰ বনশি -%2(5 +%- 6) ৪0০ - 2)(6 + 9), , 



১৮৮ সহজ বীজগণিত 

অতএব, 2০(০-1)06 _2)+3) নিশ্চয়ই রাঁশি তিনটির প্রত্যেক সাধারণ 

গুণিতকেরই উৎপাদক হইবে। 
অতএব, নির্ণেয় ল. সা. গু. -2(০_1)(6 _2)06+ 8). 

উদ. 5, 03 -39%2 +32-15 2৩ _ 2 -০+]) ঠ£ 29 +2%%-1 এবং 

25 _ 95 +25 _9+-1 এর ল. সা. গু. নির্ণয় কর। 

ঢে৩ 902 19০ -]-(- 1), 

টউ তে ০41 -28(2-1)-(5-1) 

- (2 - 1002 _1)-(০-1)2(2+ 1), . 

টে _ 23 + 9 _-1-(£ -1)- 9205 _- 1) 

(০2 _1)10%হ + 1) - 92) 

(০ -1)06- 1)5 (০ -1):06+ 1), 

24 _ 03 + 92 2471 ৯262 _ 2 +1)4+ (92 _ 9৮ +]) 

_ (৪ _ 9০ +1)(65 +1)- (৮ - 1)2022 +1), 

অতএব, (০-1)505 +1)065 +1) অবশ্যই রাশিগুলির প্রত্যেক সাধারণ 

গুণিতকেরই উৎপাদক হইবে । 
অতএব, নির্ণেয় ল. সা. গু. (৫ _ 1)(০+1)062 +1). 

প্রশ্নমালা 53 

ল. রা গু. নির্ণয় কর 2. 

1.” ০2৮ এবং ০৮. %. 93৮5 এবং 9৮০, & 
টি 

4/ টে 

8 6%2%4 এবং 10%1/£. 4০ 477279 এবং 147/57021), 

॥:825%38 এবং 12238, 8 4০26, 10482 এবং 14805, 

7- 9৫8820) 15565 এবং 20225. 

ঠি 8:/ 02£%5 92225, 190227/9 এবং 1592, 

% ০৮ &3 এবং ৫১০5 +৫285, 

0. 402 -%)১ 60০ -%2) এবং ৪০ + ?/)4, 

*11৬ ০০ -4+9 এবং %:'-ঠ৮+6. 

195 23 + 902 _ 32 এবং ৫ +%32 - 62055 

18. 650৫2 _ 4) এবং ০5 4+%5 - 8%2.// 

€ 14.*/44225, 22022 - 62) এবং, 6০3(%3 + &3). 

এ6.৫ 1905 +$০-10) এবং 160 +4০- 12)" 



সহজ ভগ্রাংশ ১৮৯ 

16. 4 2 +22-15), 22 +9+20 এবং 25 +4%- 2]. 
«গুন, ৮ 19৫4 - 2762092), 22 +4৮- 9৮2 এবং 9৫ -9% - 922. 

18. 8০5 +975, ৪ _- 9৮৪ এবং 164 +96৫585 + 815. 
৪ 19, 3824 _ 5022%5, 193 +242% _ 15%%2 এবং 1622 _ 482%/ + 20. 
নন নিরসন 622 _- 7 - 905 এবং 6%2 - 11 + 802. 
21. 202 +62+9, 4০5 _192 +182 এবং 4 +8]. 
98. 92 6৫০ +০5* 6%£ + 10 _- 4%2 এবং 9৫2 ১212 + 625. 

28. 83 - 1922 + 6৮- 1) 8১ - 422 -2+1] এবং 222 +- 52 - 5. 

24. 22 - 6%% + 82, 22 -7%% + 1972 2 +9% - 15%58 এবং 

22 +2%- 20%2. 

2৮5. 6%£ -০- 19 35 ++ এবং 9 +8% - 9. [কলিঃ প্রবেশিকা, 1869.]. 

26. 1142 + 42 -10%£ এবং 1 + %% - 823 - 162. 

[কলিঃ প্রবেশিকা, 1851.] 

9, 924 -_ 2822 1+3, 27 - 192 +1১ 970 4+0% - 1] এবং | 

ঢ£ _ 6০2 +9. [কলিঃ প্রবেশিকা 1886.] 

[ সর্বশেষ রাশিটির উৎপাঁদকসমূহ হইতেই প্রথম রাঁশিটির একটি উৎপাদক সম্বন্ধ 
ধাবণা করা যায়। ] 

০ম্রাড়ম্ণ অম্্যান্ 

সহজ ভগ্নাংশ (13995 চ৪০0107) 

105. শ্নহভভ্ত1£ ০ এবং & এর যে কোন মাঁনই হউক,না কেন, 

একটি বীজগণিতীয়ু ভগ্নীংশ বলে ? এবং ইহাকে এরূপ একটি রাশি বলিয়া গণ্য করা হয়, 

যাহীকে ০ দ্বারা গুণ করিলে, গুণফল & এর সমান হয়। অর্থাৎ, ? কে %-৮৮ গ্রর 
্ ৪ 

”কে 
০-1৪ 

সমতুল্য বলিয়৷ ধরা ঢুয়। ন্ ভগ্নাংশটিতে, ৫ €ক লব (200191560) বং ঠকে হর 

(19207015902) বল! হইয়া থাকে'। 



১৯০ সহজ বাঁজগণিত 

| কোন রাঁশিকে অন্ত কোন রাশি দ্বারা ভাগ করিয়া, লব্ধ ভাগফলকে, 
উপরে ভীজ্য ও নীচে ভাঁজক এবং উভয়ের মধ্যে একটি অনুভূমিক রেখা (1১071297681 

11০) টানিয়া, প্রকাশ কর! ভিন্ন বীজগণিতীয় ভগ্নাংশ আর কিছুই নহে। এইরূপে 
লিখিত ভাঁজ্য ও ভাজককে যথাক্রমে ভগ্রাংশের 'লব' ও “হর” বলা হর। 

106. ক্ষান্ন ভলগ্বীথশেশেন্ «“লন্বিগ ও “হল স্ন্কে হে ৫্ফোম্ন 

একই ল্রাম্ণি হবাল্রা ৬০ বা ভ্ভাগগ ুত্রিলে ভল্লাহশ্শেন্র 
হাত্নেক্র ক্ষোন্ন সল্িনবতুন্ন হজ | 

৫১ 9 এবং ॥, যে কোঁন তিনটি রাঁশি হইলে, প্রমাণ করিতে হইবে যে, 

দে _:0%% 
& 07 

ধর» ৪- ৮, তাহা হইলে, ৮৯৮? ৮০৫, [সংজ্ঞানুসাঁরে ] 

? ৯৫ ০) ৯৫?» % ১৯৫77 3 অথবা) 2 * 97 ল 27) 

27 01-৯ 07% অর্থাৎ, রি ৃ 

বিপরীতক্রমে। 2৮৫ 270 % 
69) ০ ০৮7/-% 

৫ 541517, -& তত ৮ উং অনুসি-। ? -ঠ:(21)- 76 অতএব, লব ও হর, এই উভয়েরই 

চিহ্ন পরিবর্তন করিলে, ভগ্নাংশের মানের কোন পরিবর্তন হয় নাঁ। 

107. ভ্ভঞ্লাথস্পুন্ষে “লহ আক্কা্ে* শল্তিহ্বত্্ম (90০- 
1101) 01 & 178011018 0 165 10৮/651 (6712)9) 2 

স্হভভ1ঃ কোন ভগ্রাংশের লব ও হরের ভিতর কোন গুণনীয়ক সাঁধারণ 
(992:0507) না থাঁকিলে, ভগ্ৰাংশটিকে 'লঘিষ্ঠ আকারের ভগ্নাংশ" বলা হয়। 

অতএব, কোন ভগ্রাংশকে লঘিষ্ঠ আকারে পরিবর্তন করিতে হইলে ( অথবা, * 
সংক্ষেপে বলিতে গেলে, “সরল করিতে হইলে” ) এরূপ একটি ভগ্ৰাংশ নির্ণর করিতে হয়, 
যাহা প্রদত্ত ভগ্রাংশটির সমান এবং যাহার লব ও হবের ভিতর কোন সাধারণ গুণনীয়ক. 
নাই ; কাজেই, প্রদত্ত ভগ্রাংশটির লব ও হরের গ. সা. গু. দ্বারা উভরবে 'ভাঁগ করিলেই £* 
নির্ণেয় লধিষ্ঠ আকারের ভগ্নাংশটি পাওয়া যাঁয়। 

টাক]। [ি সকল ক্ষেত্রে লব ও, হরকে পধ্যবেক্ষণ দ্বারাই উৎপাঁদকে বিশ্লেষণ 
করা যায়, সেই/সিকল ক্ষেত্রে লব ও হর হইতে এ সাধারণ উৎ*বদকগুলি অপসারণ 
কৰ্িলই অব্রলম্ষে লঘিষ্ঠ আকার পাওয়া বাঁয়। 
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45872. কে লিষ্ট বিবর্তন 1027205 ৫ লাখ আকারে পরিবর্তন কর। 

4020302 9৮ ১5 ৮০৩ ১৯৫০১ 
10402 -9% ৮5 ৮৮৮৫৮ £ ৯:05 

_ 
8" 

১3 (০2 _ 02) 

9৫ :00১ +3)* 

€& 363৫ +৮)0৫ -?১) &(৫ - ৮) 
9৫0৫ 7 &) (৫5 ৫০9 +%? ১) 36৫১ - 6৮702) 

উদ. % অরল কর £ 

৮:১(৫2 ০8 ).. 
343 485) 

2 + 3৮ 40 কে লঘিষ্ঠ আকারে, পরিবর্তন কর। 2২4 42 - 39 

লব ৯ (৮+8)(%৮ - 5). 

হর - (+8)(৮ _- 4), 

(৮ +8)0৮-_ 8). হে 
(৮+8)0% 4) 

উদ্দা. 3 

অতএব, 'প্রদণ্ত ভগ্রাংশ _ 

202 48০ _ 9 - 902 
8৫5 _ 9 _ 3৫৮ + 207" 

লব - 2%%(৫ - ৪) + 9(6 _&)৯ (৫ _ &)09% 48), 
ভর. 3০6৫ _ &) _ 9৮6৮ - ৮) (৫- &)(9৫ - 2%%), 

(৫ - %)029৫ +- 320) _ 2৫ + 32 

উদ্দা, 4. জব্প কর £ 

অতএব, প্রদত্ত রাশি 
(৫ _ ০)(3৫ - 9) ৪৫ - 9 

৪ * প্রশ্নমাল। 54 
শখিষ্ঠ আঁবগরে পরিবর্তন কর £ 

2৫2৮৩৯  , 67:7/5, ৪ 40528 4১৫) 8%%£ ..10৫221/2 
1025 ?% ৪, ্ 18020045 6 162:4%3১85 25% ?/: 2748505র5" .404১52523%/*" 
৮৮70: ০০৮৫৭ * ৪ / 39155155158 0, র্ট70. 105০+4-0+6৭, টা রঃ 277 3৭৮50 ১ 22 41 ৫০ ৃ 

ৰ চে _ 9 2 _-9%2 3৫2 - 1290 নি 114525০৮5০৫ 81 - ৯৩১ 3৫৫. 1805. ৪ /. গত 4০ 22 . 1:82. এ ঢেই _ 16১ রঃ ০5 -৯4০22১ + রণ তি ঠে +5%+6" 
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16. 22+97-8 17 22 +92-18 02 - 99 - 42 
, ছি -" 19" ". %£ +9%+ 90 £েহ _-4%৮ _ 6৮2" 

৮৫4 9% 7+0%202 1-70+ 1902 
49, ---- যন্ত্র, 22 
« +3 20. | - রি 1 ০ 

_ 6245 2 

£ _ 8০2 -65 80$ + 902 + 97 23. ৃ 85222 2 
ঠ% 402 - 90 | ৫৩ -- 225 

গর ৮6, 322 - +9 2, 2 
৮ _ 9০ -8 26, 8০5 + ৫০ _ 22 

97, 2 ০ 41602770, | 6০2 _ ০790 

০ "825 4+ 2290 + ৭৫5 8, 9৮ +6%-8 " 

29, 97 + 340 _20%১. 80. 10172079৫১2 
শু + 520 - 282 6 -_ 2692 1 5%5০2 

| এ জি 02 + 96০ - %০_- 9% 

৪১৫ ৪৮০ + 196 +6%% +94% 8? 242 +৮ - ৮১ 
* 1962 + 8৫ + 92% + 64%" তি +০০৮-৫-% 

৫ -_&2 - %৮০ -6£ 
৪5. 0 19 + ১ - ৫৪" 

108. ছুই না শুদপ্রিক ভ্ভল্রাথম্কন্ষে সাপ্রালরপ 'ুল্র- 
ন্বিস্পিভ হ্ুলল্া। (65090607 01 ০ 07" 77076 17120110189 ৮০ £& 0020077001) 

001071)1779107') 2 

ধর 84 7, ইত্যাদি কতকগুলি ভগ্নাংশ নির্দেশ করিতেছে এবং 7; 

উহাদের হরসমূহের চি পানি দ্র ইত্যাদির) ল, সা. গু। এখন, যেহেতু কোন 
ভগ্নাংশের লব ও হরকে যে কোন একই রাশি দ্বার! গুণ বা ভাগ করিলে ভগ্রাংশের 
মানের কোন পরিবর্তন হয় না, অতএব, 

৫৯ (1940) ০৯ (748), 
৬ স্পা বীঁাসপীশ্দ শশা 

৫ 

ঞ& -৮৯৮0৫৮8)- 14 র 

0 ১৫ (47৮2) ০৯6০০) ০ 
2 2+(077+9) 747 

4229০ ৫৮ (750 নি স্ছন্া তত ইত্যাদি 
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কাজেই, তৃতীয় স্তম্ভের (০০170 এর) ভগ্রাংশগুলি যথাক্রমে প্রদত্ত ভগ্নাংশগুলির সমান এবং ইহাদের প্রত্যেকের হরই 7.. রর 
স্ৃতরাং, কতিপয় ভগ্াংশকে সাধারণ হ্রবিশিষ্ট করার নিম্নলিখিত নিয়ম 

পাওয়া গেল £ 

ভগ্নাংশসমূহের হরগুলির ল. সা. গু. নির্ণয় করিয়া, ল্ধ ল. সা. গু. কে এক একটি 
হর দ্বারা ভাগ করিলে বে ভাগফল পাওয়া যাঁয়, তন্দারা উক্ত হরবিশিষ্ট ভগ্রাংশের লব ও 
হরকে গুণ কর। 

: ঠে 02 ০.1 ও উদ. 1, টিন নিলে এবং 8165 -৮5 ) কে সাধারণ হরবিশিষ্ট 

ভগ্নাংশে পরিবর্তন কর । 

প্রদত্ত হরসমূহের ল. সা, গু. _%৮(%2 _ &2) এবং ইহাঁকে ভগ্রাংশগুলির প্রত্যেকের 
হর দ্বারা ভাগ করিলে ভাগফলগুলি যথাক্রমে ০১৫০ - ৪), ৮(৫+ ৮) এবং ৫ হইবে । 

5, 2৯৫৮৫ ৮)_ %০৮০-৮) 
৫76 (৫4) * ০৮(%-&) ০8৫৫2 ৮2) * 

2572৯ ৮(৫7+) (৫4) 
&(০- &) (৫ - ৮) * &(৫০+ ৪) 286৫2 - 02) £ 

কেরালা যারা লারা. 
(০:62) ৮6০2 _ 82) * ৫০26৫ _ 82) 

অতএব, 

ছি. 22 8 পা" &. 22 570” 22 _-42 43 নুহ চি হারার? হর 
বিশিষ্ট কর। 

হরগুলি যথাক্রমে (০-2)09-3), (-1)06- 3) এবং (০-1)002- 2), এবং 
ইহাদের ল. সা. গু. -(৫--1)(0৮--9)0০- 8); এই ল. সা. গু. কে হরসমূহের প্রত্যেকটি 
নীরা ভাগ করিলে, ভাগফলগুলি যথাক্রমে ৫ -1, 9 এবং ০ ৪ হয়। অতএব, 

:9৮......467:71557) 2£ _ গত +] 
ঠেহ -524+6 ২ (৮ _52+- 6)(৮ -1) ৮23 _ 65 +112-6+ 

272 ০, ০057 2)05-2) ____&2-4০+4 
ঢ£ ধু (৮ 4০473) -9% 2১ - 622 1+112-78+ 

7০23 70০ 3)-3)৯ 7. ০2+-6০+9 
22 --8217+29.7 (62 - 32 +9)0৮- 2) 2১ 622 +112-6" )' 
৯৩. . , টা 
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প্রশ্নমাল। 55 

সাধারণ হরবিশিষ্ট ভগ্রাংশে পরিবর্তন কর ঃ 

1 ৫ 32 ৪ %.7% 2 
"2৮, 407 909৫ 90%, 4%9" 

8. ০৮, -62_, 799. 862 তি 
*.4%2১ 622 109" ".৫-০১৫+9 &(০+%) 

চু _ 2, 1% 6 2৫. ৫-৫ 
"০2424 & - 2 "৫-৮&-%2" 

হর 9 30. 407 8. -- 22... __8% রি _ ফু 
"* ৫-৮ ৪৯-& &+৮" ". &2(৫+2) ০১(৫ -%) 6502 _ 22) 

চি 72 2৮ 

9 রা সি 7008) শা চি টু মি ৭০ সক 

* 22%- 82 22 +37%) 42১% _ 923 

10 22 ঢ2 1 3 

"2217০740122 -21+] 22 -০-2 চহ+2-6' 

419 মিন রে 26 . 0৫. 
"(৫2 -- 9৮ 1482) &3 + 8৮৩" 

19. .. ররর রা টির রা 
*.৫--9৮ 5 +94+ 92? &3 - 9703" 

4 4 হিরন টেরি রিনা: হযার 27755558424, 4৫৬ 

* ৮(৫- 0--০) ০0৫-&+ ০) ৪ + 82 -:02 _- 2৫" 

০০ --& ০ -- & ০-৫ 8 6755215557/587-7227 

109. ভ্ভল্লীথ্শেল্র মাগি ই. 4৭ নিয়মের তৃতীয় অন্ুসিদ্ধান্তে দেখা 
গিয়াছে যে, ৫, &, ৫, ৫, ৫, যে কোন রাশিই হউক না কেন, 

&(৮ 4০04 042) ৫৮4 ৫০ + ৫ + 49. 

407 %4 7 %? 7) 
অতএব বিপরীতভাবে, ৪ রি 7৮৯+০+৫+০০ +92+56 44. 

সুতরাং ৫, 26, 2 %৪ এর পরিবর্তে খখাত্রমে, 7), 0, 7 5 বসাইলে, দেখা 

যায় যে, ০5 এরি +-৪- +-+ চা 5 এবং এক্ষেত্রে, 2750, 77 3) & ১৬ 
& ৫ & & € 

যেকোন রাশি।, র 

কাজেই, কতকগুলি সংধারণ হরবিশিষ্ট ভগ্রাংশের যোগফল এয়প একটি ভগ্রাংশ 
হইবেঞঙ্গাহার ধৃব, প্রদত্ত গ্নীংশসমূহের লবের সমষ্টির সমান এবং হর, উহাদের সাধারণ হর। 

চি 
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অতএব, ভগ্মাংশসমূহের যোগফল নির্ণয় করিতে হইলে, প্রথমে উহাঁদিগকে সাধারণ 
হরবিশিষ্ট ভগ্নাংশে পরিণত করিয়া লন্ধ লবগুলির বীজগণিতীয় সমষ্টিকে সাধারণ হর 
দ্বারা ভাগ করিতে হয়। 

এর মাম নির্ণর কর। 
উদ্দা, 4. সি 

যেহেতু, 2 ৮৮287 7). ৮৯ 

নাল লু 5 
উদ্ধা, 2. +++, এর মান নির্ণর কর। 

যেহেতু, হরগুলির ল. সা. গু. ৯০2 - ০, 

2 (০ - ০) ৫ _০৫+৫), স্থতরাং 844 এবং _ &. 
9:2%+9 চেই 05 ৫ 22 --& 

অতএব, নির্ণেয় মান - সি -%) 16) _(- -৫)+%(+০) ০ 
০ 2 2 0৪ চে 22 -:৫ 

]. & 
উদ. ৪. 245 2 2 আপ, এর মান নির্ণয় কর। 

* স্থলে, তিনটি ভগ্াংশকেই একসঙ্গে সাধারণ *হরবিশিষ্ট ভগ্নাংশে পরিবর্তন করা 
তত সুবিধাজনক নহে :» কাজেই, নিয্নলিখিত পদ্ধতি অবলঘ্িত হইল । 

& টি &)4+6 € 
এখস্ধ 7722 92 ০১ -৮2 ৫2 -%2" 

& 0 _0(%£ +৮)-8(৫ 82) 2০ অতএব, নির্ণেয় মান ০১7৪ 75 ৫£ _৮£, ৰ 65 -2-6%” 

" ঠ 5 টু এ টির - 32.. 

উদ, 4 সরল কর £ চ-2 7০49৮ 25 +47£+16: 

1 1] (979) 52). 4. এখন, ০2-০+9- ৮১৫ শিম) 
টি ৪ 

4 4. _4(৬:+4)- 40০৪ 4), 38 
22৮&728+৫50 22726 7 25 
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সর্বশেষে রি 89 5 824 16)18206--16) 
৮22-816287185 ঢে৪ _ 956 

2642) নি , ইহাই নির্ণেয় ফল। 

টিনা চা টার 
উদ. চিট মিনির ০+6 &+ 9 রয় 

] ] ]. 
প্রদত্ত রাশি 1:- -25+ছু/াঁ ছি?) 

এখন দেখা যায় যে, 

চা 1] _(০7+9)-(091+)_ __&. 
৫+০9 ৫+9% (৫ + 900৫ + 9০) (৫ + &)(৫ + 9) 

এবং _1_ _35 (৫+ 48) _ (৫13). ? 
০+8৮-০+4%9 (৮+3৮)(6+ 48) (6 +88)(6 + 48) 

সর্বশেষে, 
৮ 9. 74৮৫4 3৮) + 48) ৮0৬4 &)(০ 126) , 

(০+ 6)(0+ 98) (৫+8%)06+ 4৮) (৫+৮)0৫+ 9৮)(৫ + 9৮)(৫ + 4) + 

ইহাঁর লব 802 + ০7) + 19৮2) - ৮৫৪ + 3০৮ + 2০2) 

_ ৪(4৮ 41082) » 292(9৫ + 8০), 

2209৫ + 5) অতএব, নির্ণেষ ফল - (৫+ ঠ)0(6+ 2৮00০ + 98)(৫ + 46) 

প্রশ্নমাল 56 

মান নির্ণয় কর £ 

&+81+০-% ঠ7-%,%-22-% 
রঃ এও 2, 2 

7. গু. ৫+- 
রি ৪-27-৫: ৪ &-৮ ০+%" 

৮৫ রিড _ ০-৮. রত 92 -8% 

67 209 + ৮) "৮4০5 -9%2  2৮+39% 

১5 5: 02 4৫ -- -& 1৫ 2 -:৫4+65 
| 4, 7:72" টি ০৮৮ মালা ্ 

2 এটির রিয়ার রা 
রা (০-%)06-০) ৪-০)৯-০)' 829, চু 82421 %£_ 5246" 



নিযারঃ রেয়ারর্রা ররর রা চাটি রোযার 3) 
রা 22472 107 + 18 +40' হ 2চ+3% 9০3 +978" 

₹০+02-% 2০০ | ] 1" 20... ৯13, €-7-7777+ 59০5, 
এ, “ঠে-& 2752-27 /$. ৪4987 ৮-- 2272 

০71/2-1/_ 20১ -%2) ০22 _ &+9 ৪ 
চি লিজা লি 22412 ্ ৫497 ৫ - 2৮৫ +4225 

817 9০71 ০-3 _ 625 4942 18. 4%-7 ৮4০46 _ 4১085) 
* 2-3992+9. 92১ -18" “17400 ৮ 14408 16222 -1" 

ঞ 0 টি ত & 6. 206. , 423 
9 ঠে_ টানা ঠ৪ 4402 ৪ 20.» ০_ 25227 102 70£ 405" 

্ 0 2 022 1 1 __-+9& 

রি 9 - রনির সি +%2" টি 90 2০ +6% _ 925 + 185, 

(৫2 টি) --.-% পা: ইডি এ ] 
রি ০৮(৮-৮)হ 2 & রঃ রি ৮] 2+]1০-9%০+9" 

সু পো ঠ ] % 
রি ৮ 2৮4 7 246 9 -" 

রা 1 3, .] * 
হ ৫&-_০০+30%+%7 2-3%" 

৫ ররর রা ডি ও 
রি রিল 

৫৫0. ৪ - 

কি. 
না রাড রা 2.7. 

2 122 9 +9%8 22 --52+6 ০2 -:8%+15" 

পারবা হারাবার রোযার রাত রা 
"22468277402 22 + 119 + 2802 22 + 90 + 915" 

রি টানা তি 22 রী 
3৫ ঢেঠ 43212 257 4 +3 1 25 +5%+6' 

1. _ 3 790... 
1] -,০1+%2 11+24+02 হ 1725 +05 

3৯ বতিকভিহ 12 +তহ + 1 হতই কের 
1. ঢে - 9 6%. ৃ 

৭%, ঠে_ 24: হ1+9% 44725 7+8 .* 

৪ 1] ৭ 1] " » 892 

সহজ ভগ্নাং ১৯৭ 

নিব প্রাযারারার্ররতা রায়, )80% 
16(2025 _6০67-945) _ 82525 + 9622 +14495 7 2৫%81255) 



১৯৮ সহজ বীজগণিত 

110. ভ্ল্রাহশ্শে্র শ০৪শন্ন 2 এর যে কোন ছুইটি ভগ্নাংশ 

হইলে, £ ৫ এর মীন নির্ণয় করিতে হইবে। 

ধর, গস 9 * 

তাহা হইলে, ৮১০৮৫. টি ০১৮৮৫. -7%০৯-৪ ৮৫ 

রঃ ২ হল ডে ৪) 417 * | ঠ ৯৫০, 

লি্রারার ৫ ১:০0. ৫০ 
অথবা? ০৮ ০৫-%০ 7) ** ঢ৫7 অর্থা্ চ * 2 -ঠএ- 

ঢ.. ৫ ৫100, .£. _%০৫ 
এইরূপ, 1 

০ ০6২0 _9০৫১ ০ 72০99. ইত্যা 
আবহ 8৮৯1276৮58৮ ১ দি। 7 

স্থতরাঁং, কতকগুলি ভগ্রাংশের গুণফলও এরূপ একটি ভগ্নাংশ, যাহার লব, প্রদত্ত 

লবগুলির গুণফলের সমান এবং যাহার হর, প্রদত্ত প্রদত্ত হরগুলির গুণফলের সমান । 

তত রি তত ৫. 6. 6. _ ৫6 

অনুজি.। যেহেতু, ০--2, অতএব, ৮০. * এ» 

2 2 ঠ 

শ. 1. কর: 2-১ % এবং 2. 
712" 2% 2% 

22 ৮%£ ১:5£ 27 

নির্ণেয় গুণফল 7: - ৃঁ 
ণ 1 * এতে ৯2 %' £ ১22 ৯৫22 1 

& 7 

উদ্দা, 2. সি ৪ রর এ গু না 

2(0-: 2) % (৫ +%) ৫৫৫৬ 2)(6 +2) 

নির্ণের গুণফল - - (% + 2০০ +%2)(4 72807 25) (৪+2)20৫- -)£ 

00 __ 2 _%% 
(০ +%)09 -£) &£ - 21 

্ পতি -- 02 1 -%2 
উদ্বা; $. গুণ কর; 17%,12+০5 এবং জাতি 

ঢে 1-%7+% 1 

', বেহেত। 11-21-2172) 



সহজ ভগ্নাংশ ১৯৯ 

(1+2)(1 -০)১ (1+%)01-%), 1 
নিণেয় গুণফল- 1+% 2(1 +2) 1 

_(14%)01 -%)01+%)01- -%)_ 1 - না 
(1+7)%01 1%)0- 2) 0 

* প্রশ্নমালা 572 
গুণ কর £ 

202 9৮5. ». 865 40282 9৫2 »৮. 402 . 39৮, 1622 এবং 9৮০" £* 865 £ 1685 এবং 272 
তি : 85 সর £4 70:8:05 এবং 4250383 

রি 12... 2% টি ?0%/ রি 19212 ৪ 210£6£0£" 
127/273 3723 1/2 
7001/22 0607 * 

সরল কর : 
6 %7+] চি 2 ? 9 8৫. 

5 24 রি | *. ৫ +8৫৯ ৮ ৫2 £ _- 907" 
৪. &3 জর টি 9. ০, 34829 8০2 46০ + 422 

7. &2+%8. &2 +&৮+72 "৫৪ _ 205০ * ৫ _ 9%2 + 4০2 
এ! 72 14278 ৬2 -9%+-9 11. 22 02 _ 3০ - 18 

22 -- 4 ৮2 _-। "22-9০-1522 -82+1' 
19 2 _- 4০43 8০১ 77410. 19 . % 2. রি €. , 

". চে _0+5 % ঢে _-07+6 "৫2 -292+0৯: &হ +2৮" 
ৎ ৭4 25 _ 5 4+ 2 322 12 15 চে --0০--16 2১ -1127-28 

|] টি 2. 42-  %2-42-91 22 _3192+82" 
২.2 ২০2০ %১ -%£ | রী | (-এ |, ) রে ১ 2 ব-গ 16. টা রর 8% চিনি 7, নি 1] নি 

১14. 321/20. 9 
৪, (৫ 8 

:17217520718-205-2) 
90" 225 - 7273৯ 825 +11- 4১০ 922 শা ঠ-185. 
"222 হি 4. 92+8%-3 এন - 1115" 

ফ্ে 62 - 02 -%2 4920 ঠ2+৫7-৫০ 8৫ 
"65 4802 _ 24920 2৮405 _ 92০" 

82. 25--%-&5+ 2০ % ৫: ১7222. 
&2--6ই ৮০:02 + 200 ৫ +82 65 - 2৫৮২ 
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৫ 

111. ভগ্রাহশ্শেক্র ভাগ £ 7 এবং রর ঘে কোন দুইটি ভগ্নাংশ হইলে, 

?-₹-?এর মান নির্ণয় করিতে হইবে । 
4 

0518: 4 18285586248, 
বত ৮ তাহা হইলে। ০৮7 -৮৯%*2২। € 

(-.+% ও % যে কৌন রাশিই হউক না কেন, +% গণ] 
লি 

64৫১৫. রিনা 6 7 1.1 

উর সি টিটি, পু 2৮৫. রি 

স্থতরাঁং একটি ভগ্রাংশকে অপর একটি ভগ্রীংশ দ্বারা ভাগ করিতে হইলে, 

প্রথমটিকে শেষোক্তটির আন্টোন্যক (9011)0991) দ্বারা গুণ করিতে হয় । 

অনুসি.। 07-07-6৫৮7 & 4 
6 6 1 ৮ 0 6৫ 

৫3403 £ ৫১ -%৮+0. 
উদ্দা. 1. সরল কর? ?হ_75৮ 7 ₹-& 

৫3403. %-0.__:0%9 +&3)00- 0) 
(৫১ - ৮200৫ - &9+ ?2) 

_(৫+)(৫১-৮7৮:)06-0) _1. 
7 (৪+৮)(৫_ 8)(৫১-6০+1) 

চেএ 7১ ? ৫2 -০+১ নির্ণেয় ফল- 

উদ্দা 2৪ +20-9% 0০ -9০-10%: _ 4০ | 

ঞ গু তর এ কব 7 77১১4 তা ্ টি লি রি 

টি রা 22 +124+ 14 চ০ 12 -19% ৫ 22 -4279 

72 +%-9 22 12-719 22 742 -8 
7 4 ৮%১ 4 

নির্ণেয় ফল 22 +124+19% 27-32-1710 22 - 4017 € 

_ (10049), (০+4)(6- 8) 5 (6751027+1) 

, (০+3)0০+4 4) (2-5)00+2) (- 8) _ 1) 

_(2-1)06৭9)2+ 406 3) 22 +1)-271 

(০4806740075) +2)05- 3) - 1) 279: 

| 64615 
ূ 7074৮. ৫-_০+৮৯-_0.. 

উদ্দা. 9. সরল কর £ এ 25 

*0%-৮ ০+%8 &-৮ ৮০ 

[কলিঃ প্রবেশিকা 1856.] 



সহজ ভগ্নাংশ ২০১ 

(28 65725581 
৫-০ %+8__%5 65 2৫৮ 272 

ধ্ঞ 8৯ ০ 
2 ৮. ৮ ৮0০+8)- &(৮-৮) চট -৫2-5 : হ -&হ 

&-০ ৮+% ঠ2 _ &2 

2৫8. ১৫৫+-৮-- &.. 
& 5 টা 72 ৫ 27)2 7: (1) 

০+00- (+9)5+(৫-$): 
এবং 27৬ ৫+৮_ ঠ2 »৮ 02 _ 90৫8 + 82). 4৫৮ 

৫+৮._০-% :৫&+৯৮-৫-)১- ৮2 _-%হ  %১ 7১ 

* &-০ &+% 02 02 ৪ 

৫ £+8) ১০৭ -05_ 02 +ঠ2 (৪) 
৮১-৮৪ 4০ 200 

অতএব, (1) এবং (2) হইতে, প্রদত্ত রাখি 

_0.+০4+0£১:%2 7৫. ১ 900১৫ ১08 ১5 গে 
% 200 ০ +08 0:0১ +02 02 +%8 (০2 +02)2" 

প্রশ্নমালা 58 
সরল কর: 

1 4020 _ 8৫ +%8+00% 3 2249 .2+2, 
টিন 1527/22  9722//2' &-& ৫570? *. 22 _ 98 7+5" 

1৫+-85 021+02 ই-71৮5 9758 57৮2 27৮7৮ 37৮2 
27927 ১72 %+7 772 417 157)% 1072 রি 22 -%2 

৮ 3 2 গু রি 705 কক 70 : 81 470) 4722 1 ]+ | % 
ঘ. 7৮1৮ «72 -%2 এ তে 

1 ( ৪ +( ৪ 
৪, দি ৫ ঠ)+ &-% ই 

28427015505 0.৮, 22-4-- ৯22 28-14 
এ রি তি হা রি 22 ;+3০- 187 25 -:36 

9 3... ও 

11, (1-: 2৫ ০)৮(৮৮- 82৫), 

121 £ ১4-১+802(৫7 &)3 টা ০(৫-6)-7 +48 
" (৫৯৪) -৯4৫% ০ -ঠ১ - 38 ১৮) 

,19. ১১৫৮ 6৯1) 82» টিন 
" (2-%)2 +32% 1: 2$-%3 * ৯ তই 72 

8 
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1 £(৫- ৮) +40-0₹ ১ 81848 _ 4602 

০67৮2 রি %5 ৫ " 

22 7-%-90 +90- 10. %4+4ু_ 

2788 22 +%-8. 22 + 191 

৪16 রে 108, ০ 162- দাগ +৫7162+69 

প্রা * 22 764. ০: £72-706 22 - 14০71 48. 

02 -% ০+%-_2-% 
17, (এ +22702]+ (৫১ রি 

&+৮। ৫১402 ৮187 ৮._&. নি *18. (৮ 8521৮158584 [কলিঃ প্রবেশিকা, 1868] 

7% গু 

19, ৫- % (০4৮) 4 ৯ 

(৫+ %): )3 _3680০+%) (৮4 £)5 8০৮৮ 47 ॥ _ 2৫" 

৪ 20% 210৫2), 76৮ _(৫- ৮)-+32% (০+-৮)2 94৮ 
সপ স শশা শীত 

(৮ - ৮)2 + 269 (৪4 ৮)0৫- ৮9246) (০+%)% 89 

&১ _ 7২ ৫ 
65৫3 ৮ 

৫ 

গু 

21. (5, ৮ না [কলিঃ প্রবেশিকা, 1854-1 

0৮619 & | 025 ৮92 &% 

হস 

৮ 

সও৪দকশ্শ অশ্র্যান্ষ ৫ ণ 

[ সরল সমীকরণ (817716 07005010705) 

112. সহজ “সরল সমীকরণ” সমাধান করার প্রণালী পঞ্চম অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করা 

হইয়াছে । বর্তমানে পর সকল বিষয় আরও বিশদভাবে আলোচি
ত হইবে। 

পূর্ব্ব দেখান হইয়াছে যে, সমীকরণ সমাধান কর'র পদ্ধতি প্রধানতঃ কতকগুলি 

সবতঃসিদ্ধের উপর নির্ভর করে। সেইগুলি হইতে স্পষ্টই বুঝা গিয়াছে যে, সমীকরণ্নে 

কোন পরিবর্তন হয় না* 

() ' যদি সমীকরণস্থিত কোন পদকে যথাঁনিয়মে নু করা।হয় ; 

এবং (8) যদি সমীকরণের উভয় পক্ষকেই যে কোন একই রাশি দ্বারা গুণ বা ভাগ 

করা হ্য়। , 



সরল সমীকরণ ২০৩ 

কাঁজেই, “একটি অজ্জাতরাশিবিশিষ্ট সমীকরণের সমাঁধান-গ্রণাঁলী নিয়লিখিতরূপে 
প্রকাশ করা যায়; 

(1) সমীকরণের প্রত্যেক পক্ষকে প্রক্রিয়াচিহ্নানুসারে নি সরল কর; 
(9) অজ্ঞাতরাশিবিশিষ্ট সকল পদগুলিকে সমতাচিহ্ের বামদিকে এবং অন্ঠান্ 

সকল পদগুলিকে সমতাচিহ্কের ড'”নদিকে পক্ষান্তর কর। 

(8) পুনরায় প্রত্যেক পক্ষকে পৃথকৃভাবে সরল কর । 
(4) সর্বশেষে, উভয় পক্ষকে অজ্ঞাতরাঁশির সহগ দ্বার'ভাগ কর। 
তাহা হইলেই, অজ্ঞাতরাশির নির্ণেয় মান পাওয়া যাইবে । 

টীকা । উপরোক্ত উপায়ে নির্ণীত মান দ্বারা সমীকরণটি সিদ্ধ হয় কি না, 
প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তাহা পরীক্ষা করিয়৷ দেখা উচিত। 

উদ্দা, 1. (62+ 9) +(8% -)-7 (10% 1 ৪) - ৭]. 
[কলিঃ প্রবেশিকা 1889.] 

বাম পক্ষ _ (36%2 +1098%+ 91) + (64%2 - 119 + 49) 

10025 -- 4০ + 180 7 
এবং ডান পক্ষ _ (10022 +60%*-9) - ৭] 

10022 + 60% - 6. 

অতএব, প্রদত্ত সীকরণটি নিম্নলিখিত সমীকরণে পরিণত হইল £ 
1002 - 4% + 130 ₹ 100 + 00 - 69. 

এখন, উভয় পক্ষ হইতেই 10025 অপসারিত করিয়া, | 
৪ _ 44130 60 - 69. 

অতএব, পক্ষান্ত্ করিয়া, _ 4ুঢ -60%-» -190 - 6, 

চটি অথবা, -- 64% ন - 192 ঠ 

এখন, উভয় পক্ষকেই -64 দ্বারা ভাগ করিয়া, 
০059, 

অতএব, নিণেয় মূল- ৪. 

উদ্দা, 2. ৪69 2৪16+7-25-7 2 হলে, «এর সান নি কর 

এখন, হরগুলির ল: সা. গু. িরর্দিটিন্ননীচতা গলার নর 

88০-6৮ _ 360082-721+ রে -960০- 860(৮- 1, 
না +360- রি 

অথবা £5(6--6)- চিপ 15)+360- রা -60(০ -%:2)৮ 
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অথবা, 45 - গদ0 -80% +600+ 860 - 24 -60%+ 60 

ৃ্ অথবা, - 252 +0690- _- 90 +৭90. 

অতএব, পক্ষান্তর করিয়া) -85%+ 36০ - 20 _690, 

অথবা, . &_ 390. 

উদ্দা. 2. সমাধান কর £ $14%(1 +9) - 40০ -))- $190(1 _2) -4(+%1 

বাম পক্ষ» নদ রা ্ , +৫- 2)» (4৫- ৫ রী ৫ 7 3.) 4 9 4 

ধ _ ০1 167+952; 
19 পুতি 5 

3৫, ধু (৮ 42) (% ৫.] 
ন্ 5 আর সপ সপ্ত হু 7 শ্ - | স্পা - শী" - 

এবং ভান পক্ষ _ 4 (12), 2 (০+০)- (4 - 3 312 

7. 97416 7 
19 19% " 

অতএব, সমীকরণটি এইরূপ দীড়াইল : 

ঘঁচ + 16049 7: _ ৭০ _ 9৮416 2 

19 তি 19 পা 4 

উভয় পক্ষকেই 19 দ্বারা গুণ করিয়া, 

7 (16 +9)%.- -7৫- (9৫ + 10). 

অতএব, ' পক্ষান্তর করিয়া; 

16106 + 9) + (9৫ + 16) -_ 14%) 

অথবা, 280৫ 11077 714 ; 

অতএব, এখন উভয় পক্ষকেই 950৫ +1) দ্বারা ভাগ করিয়া, * 

৮ নি ইহাই নির্ণয় বর্গসূল। 

এরি চক কর। 
উর. এ ॥ হইলে, ঞ'এর মাঁন নির্ণয় 

« এখন, হরগুলির ল. সা. গু. ৫5 * _%5 দ্বারা উভয় পক্ষকেই গুণ করিয়া, 

(০-৮)০ +(৫-৮০(৫+ ৮)০+(০-৮)- 

অতএব, পক্ষান্তর করিখা, ৃঁ 

| (৫ - ৮) - (০ + ৮) (৫ - €)5 (০ - 82), 

ছু 



সরল সমীকরণ ২০৫ 

অথবা, 1৫ - ৮)- (৪ +-০0)- - 2০ + 982) 

অথবা, - 9৮০৯ - %(৪ - ৪), 

সুতরাং, উভয় পক্ষকেই - 2৮ দ্বারা ভাগ করিয়া, ০-৪০-০. 

প্রশ্নমাল 59 

£ এর মান নির্ণয় কর £ 

1800 -49)8 4500 -3)2 » (22 - 50042 -1)7+ 94. 

রঃ এ (192 + 9)2 + (52 + 3) ৯ (132 +9)25 + 38. 

' 8. 50০47 1)2 +7(%+ 3) -- 19027 9)2. 

4,082 -14)2 +(4% -19)১ - (5% - 23) - 9, 
পর, (52 _ 8) + (12 -?) _(132 -10)2 ৮৪৭. 

6, (০-1)১+(+1)3 ৯96৮ - 1) 44. 

0 (০- 9): + 9১ + (০4 9)3 _ 422(% + 2), 

8. (০4+2)(2 +9)(০ + 4) +96 ৯%2(৮+9)+ 509 +13), 

9, 9022 -14)-(2+ 1) 7+ (2 - 9) +(2- 5), 

0. ৫(০ -৫)৮( -০). / 1, 30০ -০)+ 502 - 9৫) - 

নিম্নলিখিত সমীকরণগুলির সমাধান কর ঃ ৃ 

পুত (০+)(2+)- (৫47) ৮৫০ -9)(৮-০)১ 
1. নি )+0:(৮-&) _ 60,414. 78200 7:11) +72(6 +:7) 17712 0. 
5: ৮ (% - 9) 7 %(% - 99) _ (৫ ০), 

46. 10424. - 2) +0(4% - ০) - 92৮ - 0. 

17, ০0০ -৮),1+2%(% - ৮) - 20৮ -9)(% -৮)৯০,* 

218৮ (০+39%)0%- 9৪)+ 90৮ - 8%)(% + 90) - 4(2 -39)(£ - ৪), 

19, (9০ + 90 -%)2 প (9 - 2%০+%)2 _ (9৯ + 9৫ - 2)2 + (9৮ - 92৫ +2)2, 

29. (০-9)+৫-০)০+(৮-০)১-8৫:-০)০- ৮)(০-০)1 
121, (64:0৩ 40248) +024+6)5 -8(০+৫)(০+8)0+০), 

2. -+৫- ৫ +8,৮ 83, ০._ ০. ৫275, , 
1. পাপ & ০ শ ॥ 

724, ঠ০+1)7 8667 2)7 80243). / 
দে ৬ ১ হি ন্ট ক / :৪৫, (065 ্৪হশ্ত 



০৬ 

2. 

/5. 
29. 

39. 

82, 

34. 

55. 

586. 

32, 

88. 
১০৪৪, 

40, 

42, 

, 42, 

৬ 

কুটি. 

সহজ বীজগণিত 

০74৭7712719 124+17-24+27 
2. 1+ 4 

০- ৭. 4209 রি 
টি [কলিঃ প্রবেশিকাঃ 1861.] 

ঠ-1 _%-9 ,8%- 9৮ _-9) 
3 টি ঢা ল্ল ু ঠি, 

209. 2 _০-3_২5._ এনএ টা, 
9 1 নি ১$-2%. 91. 9 ০ 36, 

গত 19 ০০ 1) ্ ০+৭ _ 5৪ _92+5+10-82% 
4 ণ 9 ৃ্ 1 39. ঠি রণ ৪ ৬ 

টি ৪ নি রিও ০ 40 রঃ 67) রি র্ [কলিঃ প্রবেশিকা, 1889.] 

42 -9] : নত । 10 -298 ও _.9- ৭2, 4 
রন নী 18 শা টাল 32 19 

১৮5)-8201(8)- 2৩-31-80৩7 407 £ ৩ ০." 
[কলিঃ প্রবেশিকা, 1866.] 

রর টু ঠ -গ্ নি 64. [কলিঃ প্রবেশিকা, 1886.] 

(০ - 9) _- 106 - 4) _ ব্াহ্ব(9৮ _ ৪) - 22. [কলিঃ প্রবেশিকা 1869.] 

2 2575274 [কলিঃ প্রবেশিকা, 18৭0.] 
€. 5)৫ 36 

22 -18-0-175% ্ 1.২ 
9 টা, নি প্রবেশিকা, 1376. 

2০ -_ 99278547154 1 দি, নি টি দা [কলি প্রবেশিকা, 187৭.] 

4০49 44192 ল 8০ + 19 
9 108 18 

চে _ গ্ঠ্ঠ ০787-37-52 
4 রি ৪. 8. " 

০-05£._0-০-0-%_-৮-%- 
৮০ ্ / 0" 

249 1০788 € 4 4 
15 26 | 825 *। 

110 - 19 + 1938 _ 5%- হু 
5:22. হাহ 4 287 - 

[কলিঃ প্রবেশিকা 187%8.] 

[কলিঃ প্রবেশিকা, 1883.] 

[কলি: প্রবেশিকা, 1886. 

[কলিঃ প্রবেশিকা, 1888.] 

17044. 

21, 



সরল সমীকরণ ২০৭ 

ঠ-]28$_ 9-6%_,_5০%-%010- 32) 
০5 নিত লি 39 

9০ 8(1-72)+- 15 8০ _ 287 £ত(০ 51), 
1 48১... পর 5ঠ 25 

০ 

49. 802 - ০) - $(9% - 3৮) - (৫ - রি - 100 + 110. 

শন ৪ 2 50. 2০7+০--৮- 8০০+(4- ৮), 
6 & ০ 

2০747402792 _90._ 411 -6% 
চা 5) 19 9 5 * 

10 -- 3 22241 2 2 এরি 
* &%, 16 _ টি নি ভি বর. টি [কলিঃ প্রবেশিকা, 184.] 

113. দতম্পন্ফিক-ভ্ভল্রাস্পন্লিম্শিহ্ সম্পীকুল্র্ী 2 আবশ্যক হইলে, 
মিক ভগ্রাংশকে সাধারণ ভগ্রাংশে পরিণত করিয়া সমীকরণ সমাধান করা যাঁইতে 
রে। 

৮2727 2, উদ্দী. 1. সমাধান কর £ টি ল৬৪ 
0 

৭ পট 4 খর 695 _ 

অতএব, 2 -%--+-56, 
ক নন গু 

*»*অথবা, 18 - রে 16(% _ 4)-565  গঅথবা, %% + 98 - 56 3 
2০ লু 98, অথবা, % ল ]4ু. 

5852 71975 1568 _39% 778. 
শ্টি 

উদ্দা, 2. আ্ুমাধানি কর 3 "6524-22-07 রী নি 

ত .5852--979 55852279752 419527-595. েহেহ ২২: রি 

156. 166,-%.2. এবং ,3927778 5 9:92 77185 782 -_86. 
হি 2 8 9 রি 
, অতএব, সমীকরণটি এইরূপ দ্রাঁড়াইল ঃ 

2 ভিলা ৪৪ 

স্বতরাং, উভয় '্ক্ষকেই 6 দ্বারা শুণ করিয়া, 
3:9.+ (5185 9:75) -46*৪-(9. 6০ _ 82), নি 
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পক্ষান্তর করিয়া, (99 + 5৪5 +%6)2- 408 +5'2+ 975, 

অথবা, 12352 - 61785, 

_6]. 15. 

19 20 

প্রশ্নমালা 60 

নিশ্নলিখিত সমীকরণগুলি সমাধান কর £ 

1. 5০ --০-৪০-15, 9, 3752 +5- %%5 + 8. 

১.._182-08. | চ+"5_-25 1, 
25. 19% '5 42 + 80. 4 795 95 - 16, 

রানি ০ রা রা ০ 
58250 [কলি: প্রবেশিকা» 1888.] 

45০0-75-19 7_92-6 এরর রা 
6. "5০ + উনি '9- %. "7০ 11471012470. 

ট 1822 71995 5136 _:09%-18 ৪, 1624 -6 *9 £) 

0%৮+ 07 _%+% ৫ 
9. "5০47 -5 3 9 - ০95. 

10. 0115 ৪75 টা 1468 নর 145. [কলি: প্রবেশিকা, 1886.] 

114. ল্ন্লিপ্রীন্ভ «সদক-সলহতমোঞগগ ও এসপল্কাভ্ডল্রকল্রপ5 

শ্রত্িল্স। দ্বারা সমীকরণ সমাপ্রান্ম £ 

29০ _ 99 ১ 192+19_972+%9ঠ% _?2-8২ 
উর্দা, 1, সমাধান কর £ 84 মু 

এখন পক্ষান্তর করিয়া, 
29799 29 _72- 8$._ 972 +12ঠ._ 19 + 9, 

771. খু 99 

অথব! (282 - 29) - (218 - 95) _(9727%9$) - (992 + 65) 
12 1. ৪ 

টা রী 
অথবা, উতর ০৬ 20 

্ 85 



সরল সমীকরণ ২০৯ 

এখন, উভয় পক্ষকেই 6 * 85 দ্বারা গুণ করিয়া, 
85০ - ৭0 19 + 45 পাঁওয়। গেল ।, 

স্কৃতরাংং 9%9-1153 অথবা, % 75. 

টে ছি ৩4৫) +% _০0০+&)_ 
0 60 

উদ্দা, 2. সমাধান কর . 

সমীকরণটিকে নিম্নলিখিতরূপে লিখা যাইতে পারে ; বথা। 
0 2- 007০) + 2 ৮(০+ ০) +5%25+8) 

6৫ 0 ০০ 

3, 

উল 4 শান] 

এখন পক্ষাস্তর করিয়া, : ৮-%১+০-1+-2০-৮1৮4+৯-2 
অথবা, ৪-০6৮+০)-০+ ০ _ (৩7) +-০0৫+৮)7-০৮_0 ১ 

09৫ 0, ০ রর 

তি. (৫4404 &৫) 1 %_ (৫৫4০৮ +০৮) + 2 _ (০০+০৯+ ৫৮) 
৮৫ 0০ ৫ 

অথবা, 1- (০ 1+90+ ০০))18, পন 6) 0) 
0, টি 

০ - (৫ 1 09৫ 4০) - 0. 

অতএব 2 -০০4+ ০৫70৫. 

প্রশ্নমালা 61. 
নিম্নলিখিত সমীকরণগুলি সমাধান কর £ 

22 4ট৯। 642 -_ 35 _ 90723 +132- ৭ 

অথবা, -: 0, 

ধু 19 16 8. 

9. “170-1:8 +1082 775 5 2157191. 505 - 99 
9 99 ৪. 27 " 

8. 292৬1811695 98 868 ত- 54 ১ 272 - 79 
| ৪ 49 24, ন্ 

4 162 - 11 _ 89215 _ 1492 - 163 :799৮- 65 
9 16. ৪1.) চু &%ু 

টি এ 

ঢ.:18-19 13527 698%& _ 2725-14 | 106৮2 -114 
টি 18 টা 

বী-__ 

ঠ 
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83-195._ 41 + 275 +164+107182 _ 16488 95৮ _0 
দি 28 +7711%. 5 

18- 412 11 -16% 198 102 _ 14 - 92 এ 
" 9 ৪ ৪ রথ |] 

7০-0হ2 20 -92£ 
৪. 22 £772 ৪ 

32 6০4. 8621. 9৮-49-০+৮+০. ৮.5 
22 
ঠ- 02 1702 , &-02 102 ) 62 -&24+%2 

স্পা? শশী 7 7-ক্ঘ টি রি এজি 10. বি চা 

2০-6৮-7০১১ ০60৭ 4+62) ,০-(068+8+)_ 
০ 5 2* হ585 ৯৫৮২৪ 

124 015 +75) , ৫: -০70%- 7 ? নে উট). 
12 77807165770 70172 - 07৮41 0044৮ 4% 

সমীকরণ সম্ন্ধীয় প্রশ্নাবলী (80596101791 1১701017778) 

115. “সরল সমীকরণ? সম্বন্ধীয় সহজ প্রশ্নাবলী প্রতীক (9570১০18) সাহায্যে 
প্রকাশ করিয়া, উহাদের সমাধান করার প্রণালী ষষ্ঠ অধ্যায়ে ব্যাখ্যা কর! হইয়াছে । 
বর্তমানে এ জাতীয় জটিলতর প্রশ্ন সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে । 

পূর্ব্বেই থলা হইয়াছে যে, এই জাতীয় প্রশ্ন সমাধানের পক্ষে, প্রশ্নগুলিকে প্রতীক 
সাহায্যে প্রকাশ করাই প্রধানতঃ অগ্ুবিধাজনক । অতএব, ইহাতে দক্ষতা! ,লীভের 
জন্য শিক্ষাথথগণের এই জাতীয় প্রশ্নীুণীলনে বিশেষ অভ্যাঁস থাকা উচিত । 

যদিও এই সকল প্রশ্ন সমাধান করার কোন সাধারণ নিয়ম দেওয়া ঘাঁয় না, তথাপি 
নিম্নলিখিত বিষয়গুলি মনে রাঁখিলে, অনেক স্থুবিধ! হইবে বলিয়া! আশা করা যায় £. 

(1) কোন প্রশ্নকে বহুবার পড়িয়া ভালরূপে উহার অর্থ বুঝিয়া লও । 

(9) প্রশ্নের নির্ণেয় রাশিকে 2 দ্বারা স্থচিত কর। 

(3) প্রশ্নে প্রদত্ত সর্তসমূৃহ ৫ এর সাহায্যে প্রকাশ করিয়া একটি সরল * 
সমীকরণ লিখ । 

(£) সর্বশেষে, এই স্মীকরণ সমাধান করিয়া ০ এরমান নির্ণয় কর। 
নিয্লিখিত উদাহরণগুলি'দারা প্রক্রিয়া-প্রণালী উত্তমরাণশ বুধিতে পারা যাইবে। 

' [ষষ্ঠ অধ্যায়ের উদাহরণগুলিও দেখ |] 
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উদ্দা, 1. 20 বৎসর পূর্বে এক ব্যক্তির বয়স তাহার পুত্রের বয়সের পাঁচগুণ 
ছিল; 16 বৎসর পরে পুত্রের বয়স 4] বৎসর হইলে, পিতার বর্তমান বযুস কত? 

এ্স্থলে, পিতার বর্তমান বয়স নির্ণয় করিতে হইবে; অতএব, ইহাকে £ দ্বারা 
হুচিত কর । 

20 বৎসর পূর্বে, পিতার বয়স (০ - 20) বৎসর; 
আবার, 16 বৎসর পরে, পুত্রের বয়স 41 বৎসর হইবে ; 

', পু্রের বর্তমান বয়ন -41 -16 অর্থাৎ % বৎসর ; 
অতএব, 20 বৎসর পূর্বে, পুত্রের বয়স _ 25 - 0 অর্থাৎ £ বৎসর ; 

কাজেই, প্রশ্নে প্রদত্ত সর্তীন্ুসাঁরে, 2 - ০. ১5) 
অথবা, £-9০+ঠ * &- 90485 745 বৎসর । 

স্থতরাঁং, পিতার বর্তমান বয়স 45 বৎসর । 

উদ্দা. %. পাঁচটি ক্রমিক অখণ্ড সংখ্যার নৌগফল 1185 হইলে, সংখ্যাগুলি 
নির্ণয় কর। 

ক্ষুদ্রতম সংখ্যাঁটিকে 2 দ্বার! স্থচিত কর। এখন, যেহেতু যে কোঁন দুইটি ক্রমিক 
অথও্ড সংখ্যার অন্তরফল ] (এক), সুতরাং অন্ঠান্ত সংখ্যাগুলি বথাক্রমে £+1১ 2+ 
+৪ এবং +4 হইবে । 

অতএব, প্রদত্ত সর্তীনুসারে, 
2+(02+1)+(6+ 9) + (9+39)+ (%+4)- 11853 

অথবা, ঠ%+10- 1185) 
অথবা, ঠ%-1185 -10- 115; 

_]াত . রা 2395. 

অতএব, দির্ণেয সংখ্যাগুলির মধ্যে ক্ষুদ্রতমটি 285 হওয়ায়, উহাঁরা যথাক্রমে 285, 
,236, 937, 38এরং 239 হইবে । 

উদ্দা. 8. ছুই ব্যক্তি একই সময়ে 4 হইতে যাত্রা করিল ; একজন ঘোড়ায় চড়িয়া 
থণ্টায় দণ্ঠ মাইল গতিতে এবং অন্ত ব্যক্তি রেল গাড়ীতে ঘণ্টায় 80 মাইল গতিতে চলিতে 

. লাগিল) যদি প্রথমোক্ত ব্যক্তি শেষোক্ঠু ব্যক্তি হইতে 80 মিনিট পরে 7 তে পৌছায়, 
সাহা হইলে, 44'হইতে ৪ এর দূরত্ব কত, তাহা নির্ণযম কর। [লিঃ প্রবেশিকা, 1873.] 
রী ধর; মাইল এককের তুলনায়, 4 হইতে ৪ এর দূরত্ব-মান-.৪. তাহা হইলে, 

4 হইতে 7 তে যাইতে, প্রথমোক্ত ব্যক্তির সময়ল টা, অর্থাৎ 5 ঘন্টা, এবং 

শেষোক্ত ব্যক্তির সময় -30 ঘণ্টা । 
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অতএব, প্রদত্ত সর্তানুসারে, 
22. £ ] 

15807 2 
অথবা, 4০ -2%1+153 

অথবা, ৪%-15) কাজেই, %- 
অতএব, 4 হইতে 7 এর দূরত্ব -5 মাইল । 

উদ্দা, 4. এক ব্যক্তিকে তাহার বয়সের কথ! জিজ্ঞাসা করা হইলে, তিনি 

উত্তর করিলেন, “10 বৎসর পূর্বের আমার পুত্রের বয়স হইতে আমার বয়স পাচগ্ুণ 
বেশী ছিল, কিন্তু 90 বৎসর পরে, আম্মার বয়স আমার পুত্রের বয়সের কেবলমাত্র দ্বিগুণ 
হইবে।” প্রীব্যক্তির বর্তমান বয়স কত? 

ধর, প্র ব্যক্তির বর্তমান বয়স -% বৎসর । তাহা হইলে, 10 বৎসর পূর্বে এ 
ব্যক্তির বয়স-(০-10) বৎসর; এবং পুত্রের বয়স-$(০- 10) বখসর। ম্থতরাং, 
পুভ্রের বর্তমীন বয়স -15(০_-10)+10] বখদর। কাজেই, 90 বখসর পরে, পুত্রের 
বয়স 132 - 10)+ 30) বৎসর এবং স্পষ্টতঃই পিতার বয়স - (০ + 20) বৎসর হইবে। 

অতএব, প্রদত্ত দ্বিতীয় সর্তানুসারে, 
৮+20- 21(০-10)+ 30] 

£8(--10)+ 0603 

2৮+ 100 - 9৮ - 90+ 800 

[৪0 মিনিট -ঠু ঘণ্টা] 

87180) ৯60, 
অর্থাৎ, প্র ব্যক্তির,বর্তমান বয়স -60 বৎসর । এ 

উপরোক্ত উদ্বাহরণে, প্র ব্যক্তির বর্তমান বয়স 5 বৎসর ধরিয়া লইলে, 
প্রক্রিয়াতে কোন ভগ্রাংশবিশিষ্ট পদ থাঁকিত না । 

উদ্দা চ. 4 এবং 7 উভয়েরই আয় সমাঁন। 4 তাহার আয়ের এক-পঞ্চমাংশ 
সঞ্চয় করিল; কিন্তু 7+ 4 হইতে বৎসরে 390 অধিক ব্যয় করিয়া, চারি বৎসর পরে 
2920 পরিমাণ খণগ্রন্ত হইল । তাহাদের প্রত্যেকের আয় কত? 5 

ধর, প্রত্যেকের বাৎসরিক আয়ের পরিমাণ 5. “তাহা হইলে, 4. বৎসরে 2৫৮ 
খরচু করে; সুতরাং 7 বৎসরে 4(%% 480) খরচ করে; এবং এই পরিমাণ খরচ করিয় 
7 চারি বৎসরে 8990, অর্থাৎ এক বৎসরে 55 পরিমাণ খণগ্রন্ত হইল। কাজেই, এক 
বৎসরে 7 এর আয় অপেক্ষা ব্যয়,1055 পঠরমিত বেশী । রম 

অতএব £ -($০+8০)- 55; অথুবা, £%- 55 ১7 %ন 185. 

'_ স্ৃতুরাঁং & ও ৪ প্রত্যেকেই বৎসরে 2195 আয় করে। . 
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উদ্দা, ৪. একজন স্ত্রীলোক কতকগুলি ডিম প্রতি পেনিতে ছুইটা দরে, এবং 
সমান সংখ্যক ডিম প্রতি পেনিতে তিনটা দরে, ক্রয় করিয়া সমণ্ত ডিম শ্রতি ছুই পেনিতে 
পাঁচটা দরে বিক্রয় করিল ; ইহাতে তাহার 4 পেনি লোকসান হইলে, সে মোট কতগুলি 
ডিম কিনিয়াছিল ? 

ধর, তাহাঁর ক্রীত ডিমের ' সংখ্যা -%. তাহা হইলে, যখন মোট ডিমের অর্দ- 

সংখ্যা, পেনি প্রতি দুইটা দরে, এবং অর্ধ সংখ্যা, পেনি প্রতি তিনটা দরে, কেনা হইয়াছে ; 
ৃ অতএব, সমস্ত ডিমের ক্রয়-মূল্য 

ূ্ (ই. ই + 8] গে. -(£ + 8) পেন্স) 
সমস্ত ডিম প্রতি দুই পেনিতে 5 টা করিয়া বিক্রয় করিয়া লব্ধ মূল্য ₹৫ ৮ £ পেন্স । 

নী 22) 0 ্ 
অতএব, প্রদত্ত সর্তীন্থসারে, (2 + 5]-4. 

অথবা, 9242 _15%+ 10 - 940 ; ১,0০০ 524:0. 

অতএব, সে 940 টা ডিম কিনিয়াছিল। 

উদ্দা, ৪. ছুই অঙ্কবিশিষ্ট একটি সংখ্যার এককস্থানীয় অঙ্কটি দশবস্থানীয় 
'অগ্কের দ্বিগুণ ; এবং এ অঙ্বদ্বয়ের সমষ্টি হইতে % বাদ দিলে বিয়োগফল সংখ্যাটি 

' এক-বষ্টাংশ হয়। সংখ্যাটি নির্ণয় কর। 

“ধর, সংখ্যাটির দশকস্থানীয় অঙ্ক -%; তাহা হইলে এককস্থানীয় অঙ্ক -2০ ; 

সংখ্যাঁটি - 10% + 92; | 
ূ 19, [6৮ নিয়মের পরবর্তী চতুর্থ উদাহরণ দেখ ।] 

ৃ কাঁজেই, প্রন সর্ান্ুসারে, 

(৮+22)-9- 85. ; অথবা, 18-19-1928 

অথবা, 6%- 19; ৯ ০-%, 

ন্ুৃতরা২* নির্ণের সংখ্যা _ 24 

প্রশ্নমালা 62 
1. একখান্ষিজমিপ দৈর্ঘ্য উহার প্রস্থের দ্বিগুণ ; ।ডিহা হইতে দৈর্ঘ্যে ০ গজ বং 

প্রস্থে 10 গজ বড় আর একখানি জমির অহয়তন পূর্ব্বোত্ত জমির আয়তন হইতে 680 
বর্গগজ বেশী। প্রত্যেকখানি জমির পরিমাণ নির্ণয় কর। 
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৫ একটি ঘরের দৈর্ঘ্য অপেক্ষা ও ফুট বেশী। উহার দৈষ্য ৪ ফুট 
কিল এবং প্রস্থ চং ফুট বাঁ উহার ক্ষেত্রফলের কোনরূপ পরিবর্তন হয় না ; 
ঘরটির দৈর্ঘ্য ও ্রশ্থ নির্ণয় কর। 

8, 4 ও 7 সমপরিমাণ অর্থ লইয়া খেলিতে আরম্ভ করিল; খেলায় 73. 
তাহার অর্থের বুম অংশ হারিল এবং 4, 7 এর অবশিষ্ট অর্থের অর্ধ হইতে 26 বেণী লাভ 
করিল। প্রত্যেকে কত লইয়! খেলা আরম্ভ করিয়াছিল ? 

4. পিতা ও পুত্রের বয়সের সমষ্টি 80 বৎসর; আবার, পুত্রের বয়সের দিগুণ 
করিলে উহ! পিতার বয়স অপেক্ষা 1ধ্বৎসর বেশী হয়; প্রত্যেকের বয়স নির্ণয় বর । 

5. এক ব্যক্তি এ পুরুষ ও স্ত্রীলোকের মধ্যে ৪5 এরূপে ভাগ করিয়৷ দিল 
যে, প্রত্যেক পুরুষ ৪ শি. এবং, প্রত্যেক স্ত্রীলোক শি. 6 পে. করিয়া পাইল। 
পুরুষ ও স্ত্রীলোকের সংখ্য। নির্ণয় কর । !. থু২ই--২৯০১১৯পেখাকেই। প্লেন অিক্্ও্ ১৪] 

ঠা 154 মাইল দূরবর্তী দুইটি স্থান হইতে যথাক্রমে 4 ও 73 নামক ছুই ব্যক্তি 
পথিমধ্যে মিলিত হইবার নিমিত্ত একই সময়ে যাত্র! করিল ; এ, প্রতি ছুই ঘণ্টায় ৪ মাইল 
হিসাবে এবং 7, প্রতি চারি ঘণ্টায় মাইল হিসাবে গমন করিলে, তাঁহারা কথন এবং 
কোথায় মিলিত হইল? 

১) একজন মজুরকে 36 দিনের জন্য এই সর্তে কাজে নিষুক্ত করা হইল যে, 
তাহার কাজের জন্য সে দৈনিক এ শি. 6 পে, করিয়া পাইবে, কিন্তু অনুপস্থিত হইলে, 
প্রত্যেক দিনের জন্য তাহীকে ] শি. 6 পে. করিয়া ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে । নিষদিষ্ট 
সময়ের পর সে মোট 5৪ শি. পাইয়া থাকিলে, সে কতদ্দিন কাঁজ করিয়াছিল ? ' * 

৪. এক ব্যক্তি যে মূল্যে একথানি ছবি কিনিলেন, সেই পরিমাণ খরচেই উহা 
বাধাইলেন ; যদি বাঁধাই খরচ 2] কম এবং ছবির মূল্য 15 শি. বেশীৎইত, তাহা হইলে, ' 
বাঁধাই খরচ ছবির মূল্যের ঠিক অর্ধ হইত; ছবির মূল্য নির্ণয় কর। 

[কলিঃ প্রবেশিকা, 1860.] 

টে একটি খু"টর এক-চতুরাংশ ফাদার ভিতর,এক-তৃতীয়াংশ জলের ভিতর এবং ' 
10 ফুট জলের উপরে আছে। খু*টিট্ির দৈর্ধ্য কত? [কলিঃ প্রবেশিকা, 1864] ' 

10. একজন মজুরকে 30,দিনের জন্য এই সর্তে কাজে নিযুক্ত করা হইল যে, কাঁজ 
কর্রিলে প্রতিদিন সে শি. 6 &্প. করি৷ পাঁইবে এবং কাজ্ন! কুরিলে প্রতিদিনের জন্ 
তাহার এক শিলিং করিয়া কর্ধটা যাইবে । স মোট 9. ? শি. পাইয়া থাকিলে কতদিন 
সে কাজ রর্রিয়ান্থিল এবং কতদিনই বা প্লে বসিয়া কাটাইয়াছিল, তীহ! নির্ণয় কর। 

৬ 
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2৫0 4 একটি কাঁজ 9 দিনে শেষ করিতে পারে, ৪ এর উহা করিতে দ্বিগুণ সময় 
গ এবং 0 একদিনে 4 এর দৈনিক কাজের পরিমাণের £ অংশ করিতে পারে। 

45735 0 একত্রযৌগে কাঁজ করিলে, কতদ্িনে উহ! শেষ করিতে পারিবে? 
[কলিঃ প্রবেশিকা, 1876.] 

টি 54. 19 শি. এর ভিতর যত সংখ্যক পাঁউণ্ু ঠিক তত সংখ্যক শিলিং 
আছে; প্রত্যেকের সংখ্যা নির্ণয় কর। [কলিঃ প্রবেশিকা 1885.] 

» 18, 4১7 ও 0 এর মধ্যে কতক পরিমাণ অর্থ এরূপভাঁবে ভাগ করিয়া দেওয়া 

হইল যে 4 সমস্ত অর্থের অর্ধ হইতে 230 কম, 7) সমস্ত অর্থের এক-তৃতীয়াংশ হইতে 
10 কম এবং 0 সমস্ত অর্থের এক-চতুর্থাংশ হইর্ত ৪৪ বেশী পাঁইল। প্রত্যেকে কত 
করিয়া পাইল? | 

14. একজন লোক কতকগুলি ভেড়া কিনিতে যাইয়া দেখিতে পাইল যে, প্রতি 
ভেড়া 9. % শি. দরে কিনিলে ভেডাগুলির মোট মূল্য দিতে তাহার 21. ৪ শি. কম 
পড়িবে; কিন্ত প্রতি ভেড়া 9 দরে কিনিতে পাঁরিলে উহাদের মূল্য দেওয়ার পর তাহার 
তহবিলে 9 উদ্ত্ত থাকিবে । সে কতগুলি ভেড়া কিনিতে গিয়াছিল এবং তাহার 
তহবিলই বা কত ছিল? * 

» |, ইয়র্ক এবং লগ্ডন, 900 মাইল দূরবর্তী এই ছুইটি শহর হইতে ছুইখান! গাড়ী 
একই সময়ে রওনা হইল; একখানা ঘণ্টায় 9£% মাইল এবং অন্যখাঁন| ঘণ্টায় 9যু মাইল 
বেগে চলিতে থাকিলে, রওনা হওয়ার কতক্ষণ পরে এবং কতদূরে তাহারা মিলিত হইবে ? 

%6; আমি কতকগুলি আতা প্রতি পেনিতে তিনটি দরে এব্ং উহার $-সংখ্যক 
আর্তা প্রতি পেনিতে চারিটি দরে কিনিয়া১ একত্রে প্রতি 6 পেন্মে 16 টি দরে সমস্ত আতা 
বিক্রয় করিয়া মেট, 3 পেন্স,লাঁভ করিলাম । আমি কতগুলি আতা! কিনিয়াছিলাম? 

1দ্ব. ছুই অঞ্কবিশি্ট কোন সংখ্যার অঙ্কদ্বয়ের সমষ্টি 5, এবং বামদিকের অঙ্কটির 
সহিত 1 যোগ করিলে যোগফল সংখ্যাটির এক-অষ্টমাংশ হয়। সংখ্যাটি নির্ণয় কর। 

788. ছুই অন্কবিশিষ্ট কোনু সংখ্যার দশবস্থানীয় অঙ্কটি একবক্থানীয় অঙ্কাটি হইতে 
৪ বড়) এবং সংখ্যাটি হইতে অক্কদ্বয়ের সমষ্টির প্লাচগ্ুণ বিয়োগ করিলে সংখ্যাস্থিত 
দুইটি উল্টাইয়া যায়। সংখ্যা নির্ণয় কর। * 

19. দুই অঙ্কু্রিশিষ্ট(কোন সংখ্যার অস্কদ্বয়ের সমু £ এবং দশকস্থানীয় অঙ্কটির 
দশগুণের সহিত এককস্থানীয় অঙ্কটির চত্বগ্তুণ যোগ করিলে, সংখ্যাস্থিত স্ুষ্ক দুইটি 
উল্টাইয়। যায়। সংখ্যাটি নির্ণয় কর। এ 
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4! 20, 39 কে এন্রপ চারিভাগে ভাগ কর যে, প্রথম ভাগের সহিত 1 যোগ করিলে, 

দ্বিতীয় ভাগ হইতে গ বাদ দিলে, তৃতীয় ভাগকে ৪ দ্বারা গুণ করিলে, এবং চতুর্থ ভাগকে 
বা ভাগ করিলে, লব্ধ ফলগুলি পরস্পর সমান হইবে । 

281, 60 কে এরূপ চারিভাগে ভাগ কর যে, প্রথম ভাগ হইতে ৪ বাদ দিলে, 
দ্বিতীয় ভাঁগের সহিত 11 যোগ করিলে, তৃতীয় ভাগন্তুক 4 দ্বারা গুণ করিলে, এবং চতুর্থ 
ভাগণ্কে 2 দ্বারা ভাগ করিলে, লব্ধ ফলগুলি পরস্পর সমান হইবে। 

“গর. 110 কে এরঁপ চারিভাগে ভাগ কর যে, প্রথম ভাগের সহিত 5 যোগ 
করিলে, দ্বিতীয় ভাগ হইতে 4 বিয়োগ করিলে, তৃতীয় ভাঁগকে ৪ দ্বারা গুণ করিলে, 
এবং চতুর্থ ভাগকে ৪ দ্বারা! ভাগ করিষ্কা, লব্ধ ফলগুলি পরস্পর সমান হইবে । 

ভ্ভ্টীদশী জশ্রযান্ 

সরল সহ-সমীকরণ (91701081181190185 11019110715) 

এবং 
তৎসহন্ধীয় প্রশ্নাবলী (১7901)197719) 

[. * সরল সহ-সমীকরণ রি 
বি 

116. ভ্ডন্ি্কী 8 ০-%- 2 সমীকরণটিতে £ ও % এই ছুইটি অজ্ঞাতরাশি 
বর্তমান এবং স্পষ্টই বুঝা যাঁয় যে, অজ্ঞাতরাশিদ্বয়ের অসংখ্য মান দ্বারাই সমীকরণটি সিদ্ধ 
হইতে পারে; কাঁরণ, যে সংখ্যাদ্ঘয়ের অন্তরফল 9 হইবে, সেই সংখ্যাদ্য় দ্বারাই 
সমীকরণটি সিদ্ধ হইবে । [ষথা» ৮--4, %-97 বা, ৪৯ %-3 ; বা» ০৯০১ %-% 5 
বা,» -3,%--ঠ; ইত্যাদি ।] অধিকন্ত, যদি দেওয়া থাকে যে, £ ও %, 2+%- 8 

সমীকরণটিকেও সিদ্ধ করিবে, তাহা! হইলে পূর্বোল্লিখিত বিভিন্ন স্খ্যাযুগলের মধ্যে 
যে সংখ্যাদ্য়ের সমষ্টি ৪ হইবে, তাহাদিগকেই নির্ণয় করিতে হইবে। অতএব দেখা যায় বে 

রা 

2%-% ৪) 

এই সমীকরণদ্বর ৪ গু % এর একই মান দ্বারা যুগপৎ সিদ্ধ হইতে ৫ 
কেবলমাত্র সুদে 0০৮৮ এবং ৪ হয়। * 
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আঁবাঁর দেখা যাইতে পাঁরে যে, 
০+1+1+2-06 

7-%4+-4ু 

০+% -£-% 

এই সমীকরণ তিনটির প্রত্যেকটি স্বতন্ত্রভাবে %, % ও ৪ এর অসংখ্য মান দ্বার! 
সিদ্ধ হইতে পঁরিলেও, উহাঁরা কেবলমাত্র -3, %-1 এবং £-% এই মান তিনটি 

: দ্বারাই যুগপৎ সিদ্ধ হইবে। ্ 
উপরোক্ত সমীকরণগুলির ন্যায়, দুই বা ততোধিক সমীকরণের প্রত্যেকটিই যদি 

উহাদের অন্তর্গত অজ্ঞাতরাশিসমূহের একই মান দারা যুগপও সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে.প 
সমীকরণগুলিকে সহ-সমীকরণ (2100016709009 80017,107) বলে। সমীকরণস্থিত 

অজ্ঞাতরাশিগুলির প্রত্যেকটিই একশক্তিবিশিষ্ট হইলে এবং সমীকরণে উহাঁদের দুই বা 
তদধিকের গুণফলবিশি্ কোন পদ না থাকিলে, সমীকরণটিকে সরল বা একশক্ি- 
সমীকরণ বলা হয়। 

প্রথমতঃ আমরা ছুই বর্ণ (বা অজ্ঞাতরাশি )-বিশিষ্ট সরল সহ-সমীকরণ সম্বন্ধে 
আলোচনা করিব। এই প্রকার সমীকরণ সমাধান করিবার সাধারণতঃ তিনটি পদ্ধতি 
আছে; উহাদিগকে যথাক্রমে নিয়লিখিতরূপে সনিবেশিত করা যাঁইতেছে। 

11প. শখ সছ্ভি ঃ সমীকরণদ্বয়ের যে কোনটি হইতে, অজ্ঞাত- 
রাশিদ্বয়ের যে কোনটির মান অপরটি দ্বারা প্রকাশ করিয়া, এ লব্ধ মান অন্য, 
সমীকরণুটিতে স্থাপন কর। ৃঁ 

উদ্দা, 1. সমাধান কর £.. ঠ০-24%- 10) 
42 -%-59]. 

দ্বিতীয় সঈটুকরণ্টি হইতে দেখা যাঁয় যে, %-4%-81 ... 9. পর) 
% এর এই লব্ধ মান প্রথম সমীকরণটিতে %/ এর পরিবর্তে বসাইলে, 

£০-_ 2404 -91)৯16 
অথবা, 5-96৮+744. 106, পাওয়া যাঁয়। 

৪. ১, -91- 74983 278. 
অতএব, (1) হইতে, %-4*৪-৪8]1 ৯] পাওয়া গেল । 

সুতরাং, £-৪ এবং /-1) ইহাই নির্ণেয় বীজ (:০০9। 

টাকা । ০০৪ £খগর এই লব্ধ মানদয় সমীকরণ! দুইটির প্রত্যেকটিতে- ও % এর 

পরিবর্তে বসাইয়। পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত ধে, উহা'রা সমীকরণদয়কে প্রকৃতপক্ষে লি | ড় 

শি মর 
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উদ্দা, 2. লমাধান কর: 98794488274 ১ ৪-০-৪৮- 2-+ 

প্রথম সমীকরণের উভয় পক্ষকে 10 দ্বার! গুণ কর; 
অতএব, 568 - 5%) + 80» 2%(9% +%), 

অথবা, 15% -95% +90.- 4০০49 3 

112» 2%/% - 30. 

দ্বিতীয় সমীকরণের উভয় পক্ষকে 19 দ্বারা গুণ কর; 
অতএব” 96 - 80৮ _ 98) _ 6 +4%, 

অথবা, ০ 3 +6% » 62 4+-4%/5 

|] 2 - 9796 ৯0. 

(1) হইতে 382 রণ 
2 8 

ঠ এর এই মান (2) তে % এর পরিবর্তে বসাও ১ 
9097% _ 30) 

1]. 

২৯৮ 

০০৩ 

(1) 

(9) 

(3) 

অতএব, 9 - +96-03 

229 _ 9(87% - ৪0) প- 1056 -0, 

অথবা, 99% _ 248% + 910 + 1056 --0 7 
221» 1826 ; 

কাজেই, (3) হইতে, 

কুতরাং 

প্রশ্নমাল। 

নিম্নলিখিত সমীকরণগুলি সমাধান কর ঃ 

1. 2+4%/5 না -&. 
12-8%- 5 

4, 9০-4%- রী চ. 
15277 7 701. 

৫, £(০+%) » (9 + ৫) 
০৮1 পু 

0 (9০ -:9%) - 39 - -(22-9)]* 
5 £%) _ 3 - 3042 _ 8%) 

৮৮ ঙ 

? 174 

০_.27%6- 
1] 

৮-19% ও %--6. 

8০ --8% 

192 1+17%.- ৭49 

৪ এ 

40 - 07 0 

%- 6. 

30 .__ 1829 
11 - 19. 

63 

৮ রব 8. 92+3% টা 
দি 92- ৪ 

6. (/- ৪)-4 
রর নতি 2) 9, 

8. $(০-%)-£(& - 7) 
₹(4০ - 5%)---৭ 

স্িলিহদ্প্রবেশিকা, 1879.] 
10. (9 +8%) +$% _ 8] 

॥(7% - 9%)- 2711 
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118. ছিবিভ্ভীন্স শান্তি £ সমীকরণছয়ের প্রত্যেকটি হইতে, অজ্ঞাতরাশি 
দুইটির যে কোনটির (ধর, % এর) মান অপর অজ্ঞাতরাশিটি (অর্থাৎ 2) দ্বারা প্রকাশ 
করিয়া» এ লব্ধ মানদ্বয়ের সমতা স্থাপন কর । 

উদ্দা, 1. সমাধান কর ই 6০-5%-11, 9০+3%-গ৭. 
প্রথম সমীকরণ হইতে, ঠ%/-০০-11, 

0 - 11 
?/-. রর - কর চা (1) 

দ্বিতীয় সমীকরণ হইতে, 8%-%৭ - 9%%, 

_ 9 22. রা নর রিও (9) 

অতএব, 0) ও (2) হইতে, 975 বি 
8062 -11)-_ 5027 - 2) ; 

অথবা, 18%- 93 - 195 - 1023 

28%- 168 ; ১০5০, 

6৯ 6-11_ 
& 

%& 

স্থতরাং, (1) হইতেঃ %_- 5. 

অতএব, %-6 এবং %-5. 

.উদ্দা, 2. অমাধান কর 115-92/-8-5 
নে 

5%-৭7 ১ 42-3 
১. ৬০০ শী শা হ্রহ্ শপ /৩ 9 6 18 -5%. 

বা 4 [কলিঃ প্রবেশিকা, 1880.] 

প্রথম সমীকরণটির উভয় পক্ষকে 9০ দ্বারা গুণ করিয়া, 

4(7 +2) - 509 - %) - %0(3% - 5); 

অথবা, 28 _ 6 +-ঠ% - 60%-- 100; 
85% +65 198. +.. *** **ত (1) 

দ্বিতীয় সমীকরণটির উভয় পক্ষকে 6 দ্বারা গুণ করিয়। পাওয়৷ যায় যে, 
5 -7)7 (4০ -8) ৮6081 52)3 

অথবা, 15% - 91 + 4-3 -108 - 90%,. 

942 +-15% » 199, রি *১ (9) 
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(1) হইতে, ?/ »- এ হি 5৪৪ (3) 

এবং (9) হইতে, % ২ 13215812 ১৬৪ রেট (£) 

(3) ও (4) হইতে, 
198 - 062 _189 - 34% 064৫-92-66 - 11%% 
৫ বউ ২০ ++ বা 8৩০ রি 

65 15 £ থবা, 1] টি. 

[উভয় পক্ষকে $ দ্বারা গুণ করিয়া] 
9064 - 9%)- 11066 - 172) ; ৃ 

অথবা, 199 -৬:০-৭96 -181%) 

1178» 584ু ; ১০০৯৪, 

৫ | 19%8-6৮% ৪9 _110 
4 তি ০-4 হল হল অতএব, (3) হইতে, % রি জু 

স্থতরাঁ, %-3 এবং ? 7 9. 

প্রশ্নমালা 64 
নিয়লিখিত সমীকরণগুলি সমাধান কর £ 

1, 5%-5% রা 2, 9% - 427, রী 
5% +7+9%- 16 3% +4?/- 18 

3, ৪%-৭% - 7) ০৯০08 (জা? 
112 41+91- 81 4219 »-5%/ - 14. 

5, 99৮ -95%- টি 6. +032+%) -89০+/+1) 
142 1152 -116 ৪- (0০ -%)- 6 

তরি $$(5% -6%) + 22 ডি 

(5০ + 6%) - 2(9% - 9%) » 2% _ 9 
48, 2০-$(/+8)₹? + (80 - 2০) | 

4 +$(2 _ 9) ৯ 9%6$ - 2(% +1) 
.9.9৮- 09 -1)- 92 13409 -2%) এ 

রি ই 4% টি 4 টি 22) টি 6 এও 2%) ] * [কলিঃ প্রবেশিকা 18579.] 

৮৬0 2 _ 2771 1387 10. 3-7-1,4 + ৯8... [এলাহাবাদ, 1929.] 

119. ভুত্ভীল্ম স্পঈ্ভি 8৮ সমীকরণদুয়কে এক-সুইটি সংখ্যাদ্বারা গুণ 
কর যে, গুপৃনোৎপন্প লমীকঞ্ণণ ছুইটিতে, 'সঙ্ঞাতরাশিদ্ধয়ের যে কোনটির সহগদ্ধয় উভয় 
সমীকরণেই/লমাঁন হইবে ; তাহা হইলে, এই শেষোক্ত সমীকরণ দুইটির বোগ বা বিয়োগ 
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দ্বারা এরূপ একটি সমীকরণ পাওয়! যাইবে, যাহাতে একটিমাত্র অজ্ঞাতরাশি বর্তমান 
থাকিবে। 

উদ্দা, 1. সমাধান কর: ৪2-4%- & | 

22474 9%/-1৭ 

ছিতীয় সমীকরণটিকে ঞ দ্বারী গুণ করিয়া, 10 +4%- 34 পাওয়া গেল; ) 
এবং প্রথম সমীকরণটি 8০-4%- ঠ 

অতএব, যোগ করিয়া, 19%-399 2 ,*, লী 

প্রথম সমীকরণে % এর এই মান বসাইলে, 4/-9-ঠ-4 3 ১", %-], 

অতএব, £-3৪ এবং %-1. 

উদ্দা. &. সমাধান.কর £ 5+ 9%/-89 1 
2০ -17%-18 

সমীকরণদ্বয়ের প্রথমটিকে 9 দ্বারা এবং দ্বিতীয়টিকে 5 দ্বারা গুণ কর। 
সুতরাং 10%-+18%- 18 ) 

এবং 102-85- ৭5 
অতএব, বিয়োগ করিয়া) 103% -103) ১১:0০]. 

দ্বিতীয় সমীকরণে % এর এই মাঁন বসাইলে, 
2৮-15+1?- 32) ১ 2০10, 

অতএব, £-16 এবং %-]. 

7 উপরোক্ত প্রক্রিয়ার পরিবর্তে, প্রথম সমীকরণটিকে 1? দ্বারা এবং 

দ্বিতীয়টিকে 9 দ্বার গুণ করিয়া, লব্ধ সমীকরণদ্বয়কে যৌগ করিলে ৫ এর মান নির্ণয়ক 

'সমীকরণটি প্রথমে পাঁওয়া যাইত। উপরোক্ত প্রক্রিয়া অবলম্বনের কারণ এই যে, উভয় 
সমীকরণেই % এর সহগ ছোট সংখ্যা হওয়ায় গুণনকাধ্য সহজসাধ্য হইয়াছে। 

উদ্দা, ৪. সমাধান কর £ 98% _ 94% 91 | 
| 252 - 16% - 48 

সমীকরণঘয়ের প্রথমটিকে 9 দ্বারা এবং দ্বিতীয়টিকে 3 দ্বারা গুণ করিলে, 

্ 76০ --48% » 199 4; 

অতএব, -বিয়োগ করিয়া, 992.-৪৭ ; ০৭১, টে স্মহ 
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দ্বিতীয় সমীকরণটিতে % এর এই মাঁন বসাইলে 
161/-৭5 -” 4৪87 3%3 ১,০৯০, 

্বতরাংং ০-৪8 এবং %-. 

টীকা। এম্থলে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, গুণন-লন্ধ সমীকরণদ্বয়ে % এর 
সহগ, প্রদত্ত সমীকরণদ্বয়ের % এর সহগ দুইটির ল, সা. &.। সকল ক্ষেত্রেই এইরূপ কর 
উচিত, নতুব৷ গুণন-প্রক্রিয়া অযথা কষ্টসাধ্য হইয়৷ পড়ে। 

উদ]. 4. সমাধান কর £ 

14ু হৃ্ 5 ৃ 

ই [কলিঃ প্রবেশিকা, 1889] 

3 10 রি 

প্রথম সমীকরণ হইতে, 

5-2)-(০+%)-0০-%-1):80+19)। 
14 ৪ 

6 -%-_14-2%-9% _ 49 
অধরা, ঘ 4..। 
অথব? 24০ _4%/ _ 66 --1%- %1% - 175, 

অথবা, 172 1+17% - - 1197 

অথবা, ৮+%ল - ৭. *** ০৯. (1) 

দ্বিতীয় সমীকরণ হইতে, , 

£00০+5)+8(/-5) _৭(1-2)-50%+ 1). 
30 / 

অথবা, 10578552715 -5% | 
অথবা, %0%+ %1% 4985 6০ -- 210% - 150% 3 

280 +111% - - 895. ৮৯ *** (9) 

(1) কে 1দ] দ্বারা গুণ করিয়া, 1712+1719- -119৭ 9 , : 
আবার, 8802+171%- - 895, 

স্থতরাং বিয়োগ করিয়া, 1092 87 ১০ 2০8, 
রা? ঠাস পু 

ঠ এর এই মান (1) তে বাইয়া %--৭-৪--15. 
এ এ অতএব, ৮৪ এবং &.্ -15. 
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7843 2 * &. সমাধান কর £ ] 

এ ১ লি 
% 

প্রথম সহীকরণটিকে £ দ্বারা এবং দ্বিতীয়টিকে 3 দ্বার গুণ করিয়া, 
৪ +18-4" এবং 47+12-45. 
০ % 2% ৪ 

19 *, অতএব, বিয়োগ করিয়া, ৪১০); ০৯৪ 
প্রথম সমীকরণে % এর মান বসাইয়া, 

রি 

3 টি টি * % দিক 4 4 £ 71 75 4. 

সুতরাং ৮-৪ এবং %-4ু. 

প্রশ্নমাল। 65 

নিপ্নলিখিত সমীকরণগুলি সমাধান কর £ 
72 -5%-. না 2 19274 0% রা 382 - 9%- রী 921+9%- 13 52 --11%/৯ 9 712 -109%- 9 
4, 962 -14% _ বা 1921+11%- যি 6. 182%- 1477. রা 124 %%-. 45 82 - 7%- 18/ ৮ 1712-21-18 
নু, 982 -15%- ও 19 4947» ৪4] 9. 47 - জপ 2124+18%- 5 232 +80%- 6 252 + +84% _ %93 
0, * 6-16%- ঃ) 11. 52%2- 9%- রা 12, 19 + পপ 883 +83/5131).. 89% +14/- €? 3492-84-91 
48. 6৮০ -14%- 9] 1 182 +406% » 0] 18, 1474 81%- রী, 912-18-.31 192 +69%- ৭৪ 172 +185%- 101 
16, 52 +11% 7146 টু, 2 +০% উট ঃ 

11 + /-2201// ৪2০18225551 [কলিঃ প্রবেশিকা, 1887] 
48. £2% 45৮2 

ূ [কলিঃ প্রবেশিকা, 186.] 
০ স্য] 5 

14 718 
4015 _ .. 4৮-9%-%_ 8৫ _28_5 ০ 4 821 
22-% 494, _ // ১2510 49-%-% 6. 11 ৪ ৮8 8 72 -90- বুত.+ 8 +10 
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52 -89% ১1277 81/ রে 982 +3% 
2112 + 58 60 

(38)০+9/-5 +112- (68) +17 519 +1:127-108 + 
16 11 29 8 

০-6% _9-8%-33_ % + 2] 
228 2 2 

32(2+$+ 13) - 3 (£-& -4] 
217. রি ৪ 

8 2৮225857228, 
85 5 

2%/4+গ 49 -৫ 
15 4"£ 

84. 41 9 (কলিঃ 5. 2 +3-- [কলিঃ 
০ প্রবেশিকা, ৮ রর প্রবেশিকা» 
এ 2 9 4১১ 5 রি 4 / 90 18৭9.], রি 1 রঃ 58 188দ.] 

“26,  +-৪. 7, 2 কল 28. 3 _ 152] 
০ %& / 3৮ 9% / 71: % 

6 হি ৪ | হাল পি 

টে %& ূ 5৮ 9% 25 2 5৮ 2%% 

529, 2+4 -2 ৪০. + % » [কলি: 
্ ৰা প্রবেশিকা, 

-% --- লস 00000 ক % ০ টা +2% 2ুতি ূ 3০+ ট ] 4 3%0.] 

ঢা. সরল সহ-সমীকরণ বিষয়ক প্রশ্নাবলী 
(সহজ) 

120. উদ্দা. 1. «4 এবং 7 উভয়ের নিকটেই কতগুলি করিয়া আম ছিল ৯ 

45 7 কে বলিল, “তোমার আম হইতে আমাকে 30টি দিলে আমার আমের সংখ্যা 

তোমার সংখ্যার দ্বিগুণ হইবে ।৮ 9 উত্তর করিন, “তুমি যদি আমাকে 10টি দাও, তবে 

আমার আমের সংখ্যা তোমার আমেবু সংখ্যার তিনগুণ হইবে ।” প্রত্যেকের কতগুলি 

করিরা আম ছিল? 
ধর, 4 এর আমের সংখ্যা € এবং 7 এর আমের সংখ্যা &. 

তাহা হইব, 4 এর উ্তি অসার ্ 

2+90. 9৮ - 30) ৮, ৮০, 0). 
৮ 
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এবং 7 এর উক্তি অনুসারে, 

/-+10-38(৮- 10) 6 
(2) হইতে, ৪%-%-40, 

অথবা, 6৮-%/- ৪০ ৫ বা) 

(1) হইতে, £-%/- -90 রি ৮... (4) 
স্কতরাং বিয়োগ করিয়া, 8০-1%07 ১, ৫34. 

(4) তে % এর এই মান বসাঁইলে, 
9% 84 +90-194)  .", %-69, 

অতএব, 4 এর 34টি এবং 7 এর 69টি আম ছিল। 

উদ্দা, £. কোন ভগ্ৰাংশের লবের সহিত %বোগ করিলে উহা গ তে পরিণত হয় 
এবং হর হইতে  বাঁদ দিলে উহা! 1এ পারিণত হয়। স্তগ্রংশটি নির্ণয় কর। 

ধর, নিয় ভগ্নাংশ_ ॥ - 

তাহা হইলে, 2-৪ 9 
৮৫ এবং টি লি1 (2) 

এখন, (1) হইতে, 2+-৮2 7 ১", নজির 
এবং (2) হইতে, 2. - 

রে ৯ 17523 ১,/-5 এবং £%-০-9-9,. ৮ 

দু নির্ণের ভগ্নাংশ » ৪ 

দা" $. চারিজন পুরুষ এবং চারিজন বালক থে কাজ তিনদিনে সম্পন্ন 
করিতে পারে, ছুইজন পুরুষ এবং সাতজন বালকের তাহা করিতে চারিদিন লাঁগে। 

* একজন পুরুষ বা! একজন" বালক এ কাজ কতদিনে শেষ করিতে পারে? 

ধর, একজন পুরুষ 4 দিনে এবং একজন বালক % দিনে রি কাজ সম্পন্ন করিতে 

পারে। তাহা রর একজন পুরুষ «একদিনে, সম্পূর্ণ কাজের ঢ ৮ অংশ এবং একজন 

ঝলক একদিনে "| ॥ অংশ করিতে পারে। ৮ রর 

অতএব, নি সর্ত অনুসারে, এ +- ণ রঃ ০ 4) 

৫ 
এবং প্রথম সত্ত অনুসারে, পণ নি ১, খু] 

বী-_-১৫ 
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(1) কে 9 দ্বার! গুণ করিয়া লব্ধ সমীকরণ হইতে (2) বাঁদ দিলে, 

রর 10 ._ 1 2 রা ] ট 2 রি 3 6 *০%- 60. 

পর 4.1] 4 22 
অতএব, (2) হইতে) রঃ ম্ 3 -15 টি রর »০:0-০]8, 

সুতরাং একজন পুরুষ সম্পূর্ণ কাজটি 16 দ্দিনে এবং একজন বালক 60 দিনে 
শেষ করিতে পারে । 

উদ্দা. 4. 199 গ্যালন জলপূর্ণ একটি চৌবাচ্চার তলদেশে, জল নিক্ষাশন করিবার 
জন্য দুইটি নল বসান হইল । ছুইটি নল একই সময় খুলিয়া দিয়া তিন ঘণ্টা পরে একটিকে 
বন্ধ করিয়া দেওয়ায় চৌবাচ্চাটি আঁনও 11 ঘণ্টা পরে শূন্য হইল ; কিন্তু, এ নলটিকে যদি 
6 ঘণ্টা পরে বন্ধ করা হইত, তবে আর 6 ঘণ্টা 'পরে চৌবাচ্চাটি শূন্ত হইত। বরাবর 
সমান বেগে জল পড়িনা থাকিলে, প্রত্যেকটি নল হইতে কত গ্যালন করিয়া জল 
পড়িয়াছিল? 

ধর, নল দুইটি ঘণ্টায় যথাক্রমে % ও % গ্যালন করিয়া জল বাহির করে । 

এখন প্রথম ক্ষেত্রে, প্রথন নলটি 3 ঘণ্টা এবং দ্বিতীয় নলটি 3+1] অর্থাৎ 14 ঘণ্টা 
খোলা ছিল। অতএব, 8+14/-19% ... রি (1) 

আবার, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, প্রথম নলটি 6 ঘণ্টা এবং দ্বিতীয় : 19 ঘণ্টা খোল ছিল । 
অতঞএব5 624 191/-7 199. ১১, সর (9) 

(1) কে9 দ্বারা গুণ করিয়া লব্ধ সমীকরণ হইতে (9) বাদ দ দিলে, 
1699 * 199-199-199 ১:51 - 

অতএব, (9) হইতে, 6%- 199 - 144 » 48১ ১". 2৮8. 

45 নল ছুইটি ঘণ্টায় থাক্রমে ৪ গ্যালন এবং 19 গ্যালন করিয়া জল বাহির 

০ ৮, আয়তক্ষেত্রাকৃতি একটি প্রাঙ্গণ এরূপ দৈর্য ও প্রস্থবিশিষ্ট যে, উহার 
দৈর্ঘ্য ৪ গজ বাঁড়াইলে এবং প্রস্থ ৪ গজ কমাইলে, ক্ষেত্রফল 18 বর্গগজ কমিয়া যাইত ; 
এবং দৈথ্য ৪ গজ. বাঁড়াইলে এবং প্রস্থ 3 গজ বাড়াইলে, ক্ষেত্রফল 60 বর্ণগজ বাড়িয়া 
বাইত। প্রাঙ্গণটির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ নির্ণয় কর। [কলিঃ শ্রবেশিকা, 18884. 

ধর, প্রাঙ্গণটির দৈথ্্য & গজ এবং প্রস্থ % গজ । 

তাহা হইলে, প্রথম সর্ত অন্ুসারে। 
-£ (৮+8)/- 3)-০%-183 ... ৯১0) 

বং দ্বিতীয় সর্ভ অনুসারে, (৮ + 8) +3) -০% +60 ১ ₹.. ১০,109) 
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(1) হইতে, 8% _ 2 -9, 
অথবা, %- ১ "352 ১২, ০ (৪) (2) হইতে, 8/+8-ঠ1, 
অথবা, %1+2-17 রি ১,০(4) 

(9) ও (4) যোগ করিয়া, 2» 14 ২ 7 
অতএব, (4) হইতে, £-17-7-10. 

সতরাং, প্রাঙ্গণটির দৈরধ্য 10 গজ এবং প্রশ্থ ? গূজ। 
উদ্দা, 6. ছুই অঙ্কবিশিষ্ট কোন সংখ্যার অঙ্কঘয়ের সমষ্টির সহিত ? যোগ করিলে যোগফল দশ কন্থানীয় অঙ্কাটির তিনগুণ হইবে ) কিন্তু সংখ্যাটি হইতে 19 বাঁদ দিলে উহার অক্বদ্বয় উল্টাইয়া যাইবে । সংখ্যাটি নির্ণয় কর। 5 

ধর, % দশকস্থানীয় এবং % এককস্থানীয় অঙ্ক | 
তাহা হইলে, প্রশ্নের সর্ত অনুসারে, 

০+1%/1+৭ ৯ 32 সিন ১৮১00) 
এবং (10%+%) -18-10%+% ৭ *** (9) (1) হইতে, 2--%/- ৭ ; র্ .... (8) এবং (9) হইতে, 9০-09% -$8, অথবা, £-?%-% ০৫) 

(3) হইতে (4) বাদ দিলে, ০-ঠ) স্থৃতরাঁং (4) হইতে, %-5-%-৪, 
অতএব, নির্ণেয় সংখ্যাটি 53. 

উদ্দা, 7. 4 এবং ? এই সর্তে ঘু'টি খেলিতে আরম্ত করিল যে, 4 খেলায় যতবার জিতিবে প্রতিবারে 7 এর নিকট হইতে এ শিলিং করিয়া পাইবে এবং ইতবার হারিবে প্রতিবা্রশ,কে ৪ শিলিং করিয়া দিবে। কয়েকবার খেলার পর দেখা গেল যে, 4 3 শিলিং জিতিয়ে, কিন্তু 4 প্রতিবারে হারিবার জন্য যদি 7 কে ঠ শিলিং করিয়া দিত এবং মোট এ সধ্ধ্যক, বার খেলার মধ্যেই আরও একবার বেশী হারিত, তাহা হইলে তাহার মোট 80 শিলিং লোকসান হইত। প্রত্যেকে কয়টি করিয়া বাজী জিতিয়াছিল ? ধর, ০44 যতবার বাজী জিতিয়াছে, 
?% - 4) নি রি রর ] 

তাহা হইলে, স্পষ্টই বুঝা যায় যে, মোট ০+0 সংখ্যক বার খেলা হইয়াছিল । 
* এখন, যেহেতু 4 প্রতিবারে জিতিবার জন্য £ এর নিকট হইতে এ শিলিং কবিয়া পায় এবং প্রতিবারে হারিবাঁর জন্য ( অর্থাৎ, ? এর প্রতিবারে জয়ের জন্য) 7 কে 3 শিলিং করিয়! দেয়,..জীহুর মোট লাভ অবশ্যই €৪৮ - 1) শিলিং। 

অতএব, 2০ --8% 3 3০০50) 
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অপর সর্তা্ছসারে, 4 এর 9৮-1) শি. লাভ এবং 8(৮+1) শি. লোকসান 
হইত ; সুতরাং তাহার মোট লোকসান 15(%+1) -9%৫-1)] শি. হইত । 

" অতএব» 5(৪+1)- %-7)-590) 
অথবা, 8% _ 92 _ 9. (9) 

(1) এবং (9) যোগ করিয়া, 29) - %63 ?% - 19. 

অতএব, (1) হইতে, 2-3-+$9 21. 
অতএব, 4, 91টি বাঁজী এবং 73, 18টি বাঁজী জিতিয়াছিল। 

প্রশ্নমাল। 66 
০.1. কোন ভগ্রাংশের লবকে *দ্বিগুণ এবং হরের সহিত ৭ যোগ করিলে উহার 

মান 3 হর, কিন্তু হরকে দ্বিগুণ এবং লবের সহিত ঞ যোঁগ করিলে উহাঁর মান $ হয়; 
ভগ্নাংশটি নির্ণয় কর। 
/-+৮৪. দুইটি সংখ্যার প্রথমটিকে দ্বিতীয়টির পাঁচগুণেব সহিত যোগ করিলে যোগফল 

£2 হয়, কিন্তু দ্বিতীয়টিকে প্রথমটির আটগুণের সহিত যোগ করিলে যোগফল 65 হয় ; 
ংখ্য! ছুইটি নির্ণয় কর। 

8, দুইটি সংখ্যারবুহত্তরটির পাঁচগুণ, ক্ষুদ্রতরটির চা হইতে 9 বেশী, এবং 
বৃহত্তরাটর তিনগুণ ও ক্ষুদ্রতরটির স্গতও্্জর ঘোগফল 99; সংখ্য৷ দুইটি নির্ণয় কর 

“কু, ংখ্যাঁর অন্তরফল 45 এবং ভাঁগফল 4) সংখ্যা দুইটি নির্ণয় কর।; 
5, এরূপ দুইটি সংখ্যা নির্ণয় কর, যেন ৃহত্তরটির 4 অংশের ও ক্ষুদ্রতরটির 

। $ অংশের যোগুফল 11 হয়, এবং বৃহত্তরটির $ অংশ ও কষুদ্রতরটির $ অংশ সমান হয়। 
1৪, কোন একটি ভগ্বাংশ্লের হর হইতে ] বিয়োগ করিলে, উহা $ এ পরিণত হয়, 

কিন্ত লবের সহিত « যোগ করিলে উহা ] এ পরিণত হয়; ভগ্রাংশাটি নি়্ন্ধর 1 
১. কোন ভগ্রাংশের লবের সহিত 1 যেখগ করিলে উহার মান ] শ্হয়, কিন্তু হরের 

সহিত 1 যৌগ করিলে উহার মান ঠ হয়; ভগ্রাংশটি নির্ণয় কর। 
+ [কিলিঃ প্রবেশিকা» 1869.] 
--১৪, কোন একটি ভগ্রাংশের লবের সহিত ] যোগ করিলে উহা! $ এ পরিণত হয় 

এবং হরের সহিত 1 যোগ করিলে $ এ পরিণত হয়; ভগ্রাংশটি কত? 
৮/.-৮৪, 4 এবং ৪ এর একত্র 39 টণ্নকা আছে, কিন্তু 4 যদি তাঁহাঁর টাকার £ অংশ 
এবং 9 তাহার কু অংশ হারাইত, ,তবে তাহাদের কেবলমাত্র 11 “টাকা থাকিত,।' 
প্রচ্তেকের কত টাকা আছে? 

10. দুইটি সংখ্যা এরূপভাবে আছে বে, ছোঁটটির সহিত ? যোগ করিলে যোগফল 
বড়টির দিগুণ হইবে, এবং বড়টির সহিত 4 যোগ করিলে ধে।”খ্ল ছোঁটটির তিনগুণ 
'হুইবে ; সংগ্যা ছুইটি নির্ণয় কর। ৫ 



সরল সহ-সমীকরণ ২২৯ 

*-*1, দুই ব্যক্তি, 9? মাইল দূর হইতে, একই সময় যাত্রা করিয়া! একই দিকে চলিলে, 
9 ঘণ্টায় মিলিত হইতে পারে, কিন্ত বিপরীত দিকে চলিলে ৪ ঘণ্টীয়»মিলিতে পারে। 
তাহাদের প্রত্যেকের গতিবেগ নির্ণয় কর। 

12. একজন পোদ্দার (১৪059) কে ৪10 পরিমিত অর্থ, স্বরিণ এবং অর্ধ- 
ক্রাউন এই ছুই জাতীয় মুদ্রাতে এব্সুপভাবে দিতে বলা হইল, যেন অর্দ-ক্রাউনের সংখ্যা 
সবরিণের সংখ্যার ঠিক দ্বিগুণ হয়। সেকি প্রকারে প্ররূপ দিবে? 

৮48, একজন লোক এবং একটি বালক, কোন কাঁজ 15 দ্দিনে সম্পন্ন করিতে পারে, 
কিন্তু সেই কাজই সাতজন লোক এবং নয়টি বালক 9 দিনে সম্পন্ন করিতে পারে। 
একজন লোক কতদিনে কাজটি সম্পন্ন করিতে পারে? 
১44. একটি আয়তক্ষেত্র, দৈধ্যে .6 গজ বর্ড ও প্রস্থে £ গজ ছোট অপর একটি 

আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সমান এবং ইহা দৈর্ঘ্যে ৪ গজ বড় ও প্রস্থে ঠ গজ ছোট একটি 
তৃতীয় ক্ষেত্রফলের সমান । উহার ক্ষেত্রফল কত ? 

16. 18 পাউণ্ড চা এবং 1? পাঁউও্ড কফির মূল্য একত্রে ৪ পা. £ শি. 6 পে. এবং 
25 পাউওড চা ও 18 পাঁউও্ড কফির মূল্য একত্রে 4 পা. € শি. পে. হইলে, প্রত্যেকটির 
প্রতি পাঁউণ্ডের মূল্য নির্ণয় কর। 

16. 4 এর 80 মাইল হাঁটিতে 7 এর" চেয়ে 3 ঘণ্টা বেশী সময় লাগিল; কিন্তু 
পদক্ষেপ দ্বিগুণ করিয়াঃ তাহার 73 হইতে ৪ ঘণ্টা সময় কম লাগিল; তাহাদের প্রত্যেকের 
গতিবেগ নির্ণয় কর। 

*.. |. চার্লন্ঃ উইলিয়ম্কে বলিল, “তোমার মাঁরবেল হ'তে 10টি আমাকে দিলে, 
আমার মারবেলের সংখ্যা তোমার দ্বিগুণ হবে” ) কিন্তু উইলিয়ম্ চার্লদ্কে বলিল, “তুমি 
মামাবেছ টি দিলে, আমার সংখ্যা তোমার তিনগুণ হুবে”। প্রত্যেকের কয়টি করিয়া 
মারবেল ছিল? * 

1) 4, ৪8 এবং 0 এর মধ্যে 1100 টাঁকা এরূপভাবে ভাগ করা হইয়াছিল যে, 
"4 এর; 79 কে 900 টাকা দেওয়ার পর, 73, 4 এর দ্বিগুণ এবং 0 এর তিনগুণ পাইল। 

পূর্বের, 4১ 8 এবং 0 এর প্রত্যেকে কত টাকা করিয়া পাইয়াছিল ? 
/ 49. "দুই অঙ্কবিশিষ্ট কোন একটি সংখ্যাকে উহার অঙ্ক দুইটির সমষ্টি দ্বারা ভাগ 

করিলে, ভাগফল 6 হয় এবং 3* অবশিষ্ট থাকে । অঙ্ক দুইটিকে বিপরীতভাবে স্থাপন 
কাৰ্রিয়া, উৎপন্ন সংখ্যাঁটিকে, অঙ্ক দুইটির সমষ্টি দ্বারা ভাগ করিলে, ভাঁগফল 4 হয় এবং 
9 অবশিষ্ট থাকে । সংখ্যাটি নির্ণয় কর। 

/ 20, ছুই অঙ্কবিশ্দি্* এরূপ একটি সংখ্যা নির্ণয়, কর যাহাকে, উহার অন্তর্গত 
অঙ্ক ছুইটিকে উল্টাইয়! লিখিলে যাহা হয়, তাহধর সহিত যোগ'করিলে, . যোগফল 191 হয় 
এবং ছোট সংখ্যাটি বড় সংখ্যাটি হইতে বিয়োগ রিলে, বিয়োগফল 9 হয় । 
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৪) ক্রাউন এবং অর্দ-গিনি দ্বার! 2 গিনির একটি বিল. (011) পরিশোধ করা' 
হইল এবং অর্ধ-গিনির সংখ্যার দ্বিগুণ ক্রাউনের সংখ্যার তিনগুণের চেয়ে !দ বেণী; 
প্রত্যেকটির সংখ্য। নির্ণয় কর । 
৬ 8. এক ব্যক্তি, কোন একটি ক্রেতার নিকট 9টি ঘোড়া এবং দটি গরু ৫900 

মূল্যে বিক্রয় করিল ; সে অন্য এক ব্যক্তির নিকট একই হাঁরে এবং উক্ত মূল্যে €টি ঘোড়া 
ও 13টি গরু বিক্রয় করিল। ঘোঁড়৷ ও গরু প্রত্যেকটির মূল্য কত? 
5/ 28. 4 এবং 7 যণীক্রমে 15 দিন ও 14 দিন কাঁজ করিয়া তাহাদের বেতন বাঁবদ 

£5. 15. পাইল ; এবং 7 এর তিনদিনের বেতন অপেক্ষা 4 এর চাঁরিদিনের বেতন 115. 
বেশী, র প্রত্যেকের দৈনিক বেতন কত ? 
৬৫ 4 এবং 7 একটি কাজ ঠ3 দিনে সম্পন্ন করিতে পাঁরে ; একত্রে 4 দিন কাজ 
করিয়া 4 অবসর গ্রহণ করিলে, 7 কাজটি 36 দিনে শেষ করিল। প্রত্যেকে পৃথকৃভাবে 
কতদিনে কাজটি সম্পন্ন করিতে পারে? 

5. কোন ভগ্নাংশের লবের সহিত 2 এবং হরের সহিত 1 যোগ করিলে, ভগ্নাংশটি 
£ এ পরিণত হয়, এবং লব ও হর প্রত্যেকটি হইতে 1 বিয়োগ করিলে ভগ্রাংশটি ঠ এ 
পরিণত হয়; ভগ্রাংশটি নির্ণয় কর। 
৬/ 28. এক ব্যক্তি খানিকটা পথ ভ্রমণ করিল ; ঘণ্টায় অর্ধমাইল দ্রুততর চলিলে সে 
ূর্ব্ব সময়ের $ অংশ সময়ে ভ্রমণ শেষ করিতে পারিত; কিন্তু ঘণ্টার অর্দমাইল ব্বীরতর 
পদে চলিলে সে রাস্তায় আরও 9 ঘণ্টা বেশী সময় কাঁটাইত। প্র ব্যক্তি কতট! পথ 
ভ্রমণ করিয়াছিল? ্ 
/ গ্র্৫ 10 এবং 100 এর মধ্যবর্তী কোন একটি সংখ্যা উহার অস্কগুলির যোগফলের 
আটগুণ এবং উহ! হইতে 45 বিয়োগ করিলে বিয়োগফল, সংখ্যাঁটির অস্দ্বয়কে উল্টাইয়া। 
লিখিয়। উৎপন্ন সংখ্যা হইবে | সংখ্যাটি নির্ণয় কর। ট্টি এ 

৪৮৫ 4 এবং 2 ৯ শিলিং বাজী ধরিল। 4 হারিয়া গেলে তাহার ৪ এর 
তখনকার তহবিলের দ্বিগুণ অপেক্ষা % শিলিং কম থাকিবে ; কিন্তু 19 হাঁরিয়া গেলে, 
তাঁহার 4 এর তখনকার তহবিলের ওপ্র অংশ থাঁকিবে; তাহাদের প্রত্যেকের তহবিলের' 

পরিমাণ নির্ণয় কর। 

99. এক ব্যক্তি কয়েকটি ভেড়! কিনিবার ইচ্ছা করিয়! দেখিল যে,' এক একটি 

ভেড়ার দাম 29. 95. হইলে তাঁহার 89, 8৩. কম গড়িবে,কিন্ত এক একটির দাম 42 হইলে 
প্রয়োজন অপেক্ষা তাহার-29 বেশী গ্রাকিবে। ভেড়ার সংখ্যা এবং প্র ব্যক্তির অর্থের 

পর্রিমাণ নির্ণয় কর। . 
80.. ছুই অঙ্কবিশিষ্ট কোন একটি, সংখ্যা উহার অঙ্ক দুইটির যোগফলের তিনগুণ 

এবং সংখ্যাঁটিকে 3 দ্বারা গুণ করিলে, গুণফল উক্ত অঙ্ক দুহ'টর যোগফলের বর্গ হইবে । 
সংখ্যাটি নির্ণয় করু। ৰ 



ভন্নন্িথস্ণ জগ্রযা্স 

সরল সমীকরণের লৈখিক চিত্রাবলী 
(07810775901 9171])16 190188110779) 

সংখ্যাঁসমূহ জ্যামিতিক বিন্দু দ্বারা কি প্রকারে স্থচিত কর! হয়, তাহা 
সপ্তম অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে । এক্ষণে, সরল সমীকরণগুলিকে কিরূপে লৈখিক 

, চিত্রে প্রকাশ করা যাইতে পারে, তাহাই বিবেচ্য ধিষয়। নিয়লিখিত উদাহরণগুলি দর 

12], 

একটি বিন্দু বদি এব্দপভাবে স্থান পরিবর্তন করে যে, সকল অবস্থানেই 

উহার ভুজ (8১9০1888) ঠ একক দীর্ঘ, তাহা! হইলে এ বিন্দুর সঞ্চার-পথ (1০৫83) কি 
উদ্দা. 1. 

হইবে, তাহা নির্ণয় কর। 

এই বিষয়ের সম্যক ধারণা হইবে । 

মনে কর, ছোট বর্গক্ষেত্রের এক বাহ্র দ্বিগুণকে দৈর্ঘ্যের এক্ক ধরাঃহইল। 



২৩২ সহজ বীজগণিত 

0 (অর্থাৎ %-অক্ষরেখা ) এর উপর একটি বিন্দু 7 এরূপে লও, যেন 074-$ 
একক দীর্ঘ । 1 বিন্দু দিয়! ৮০7 এর সমাস্তর করিয়া 2717” রেখাটি টান । 

এখন, স্পষ্টই দেখা যাঁষ যে, 72747” রেখার উপরিস্থিত যে কোন বিন্দুর ভূজ 
£ একক দীর্ঘ হইবে ; এবং এতত্যতীত অন্য কোন বিন্দুরই ভূজ ঠ একক দীর্ঘ হইবে না। 

কাঁজেই, সচল বিন্দুটি সকল সময়েই ৮7/7” রেখার উপরে থাঁকিবে। 
অতএব দেখ যায় যে, একটি বিন্দু যদি এবূপভাবে চলিতে থাঁকে যে, উহার ভূজ 

সকল সময়েই 5 একক দীর্ঘ) তাহা৷ হইলে উহার সঞ্চার-পথ 7717” রেখাটি দ্বার! স্থচিত 
হয়। ইহাকেই সংক্ষেপে বলা হয় যে, 4717 সরলরেখা ৮-চ এই সমীকরণটির 
লেখ বা! লৈেখিক চিত্র (8:51). 

টাকা 1. ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, %-ঠ সমীকরণটির লৈখিক চিত্র, 
70০৮ এর সমান্তরাল একটি সরলরেখা । 

£, দাধারণভাবে বলা যাইতে পারে যে, ৪ সমীকরণটির লৈখিক চিত্র 
(61%01,) %-অক্ষরেখাঁর (%-8%15 এর) সমান্তরাল একটি রেখা, এবং এই রেখাঁটি 
ঠ-অক্ষরেখাঁর উপরিস্থিত এরূপ একটি বিন্দু দিয়া যাঁয়, যাহ! মূলবিন্দু (০061) হইতে 
৫-একক দূরে অবস্থিত; তন্দ্রপ, %-% সমীকরণটির লৈখিক চিত্র -অক্ষরেখার 
(%-8%19 এর) সমান্তরাল একটি রেখা, এবং উহা! %-অক্ষরেখাস্থিত এরূপ একটি বিন্দু দিয়া 
যায়, যাহা মূলবিন্দু হইতে -একক দূরে অবস্থিত । 

8.* স্পষ্টতঃই, ০-0 এর লৈখিক চিত্র %-অক্ষরেখা ;) এবং %-0.এর 
লৈখিক চিত্র 2-অক্ষরেখা | ও লগত & 

উদ্দা. 2. একটি বিন্দু যদি এরপভাঁবে চলিতে থাকে যে, উহার ভূজ (অর্থাৎ 9) 
এবং কোঁটি (অর্থাৎ %) সর্বদা %-8% সমীকরণটি দ্বারা পরস্পর-সন্থদ্ধ; তাহা! হইলে এ 
বিন্দুটির সঞ্ধার-পথ কি, তাহা নির্ণয় কর। 

বেহেতুঃ &-0 টা এবং 2-৪ এ 

. 0. রি %/ন্9. & 

» অতএব, সচল বিন্দুর দুইটি অবস্থামি (0১ 0) এবং (3, 9) দ্বারা স্থচিত হইতেছে । * 

ছোট বর্গক্ষেত্রের এক বাহুর দৈর্ধ্যকে একক ধরিয়া (0১0) এবং (8, 3) বিন্দু 
দুইটি সংস্থাপন কর। এই বিন্দদবক্বের সংযোজক অসীম সরলরের্ধীটহ নির্ণেয় সঞ্চার-পথ 
হইবে। 



২৩৩ সরল সমীকরণের লৈখিক চিত্রাবলী 

ধর, এই অঙ্গীম সরলরেখাটির উপর ৮ যে কোন একটি বিন্দু। চিত্র হইতে 
স্পষ্টই দেখা যাঁয় যে, 7 এর ভূজ-কোটি (০০-০:910%699) যথাক্রমে &,এবং 167 এবং 
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সিদ্ধ হয়। কিন্তু এ রেখার বহিঃস্থ কোন বিন্দুর তুজ-কোটি দ্বারাই সমীকরণটি সিদ্ধ 
যে, উত্ত**রেখার উপরিস্থিত অন্যান্ত সকল বিন্দুর" ভূজ-কোটি দ্বারাই সমীকরণটি 

হয না। 

এই সংখ্যা দুইটি দ্বার! প্রদত্ত সমীকরণটি সিদ্ধ হর। এইরূপে দেখা” যাইতে পারে 

খ্ি 

কাঁজেই, সচল বিন্ুটি সকল সময়েই ০০৮ সরলরেখাঁর উপর থাকিবে এবং কোন 

সময়েই উহার বাহিরে যাইরে না । 

-সন্বদ্ধ হয় তাহা হইলে এর বিন্দুর 
০৮ সরলরেখাই ঠ-৪- 

সংখ্যাই হউক না কেনে % »০ 769 

তিপন্ন হইল যে, কোন সচন্ন বিন্দুর ভূজ-কোটি (অর্থাৎ 2 এবং %) টি 
টু 

কউ 
উট 

এট 
টু 

৪
৩
 

5৬ টিটি 
8
 

ট্দ ৪ 

“সকল সময়েই যঙ্দি 
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উদ্দা, 8. একটি বিন্দু বদি এরূপভাবে চলিতে থাকে যে, উহার ভুজ-কোটি 
( অর্থাৎ % এবং %) সর্বদা %- -4০+6 সমীকরণটি দ্বারা পরস্পর-নন্বদধ, তাহা হইলে 
এ বিন্দুর সঞ্চার-পথ কি, তাহা নির্ণয় কর। 

প্রদত্ত সমীকরণ হইতে দেখা যাঁয় যে, 

০ এবং ০৪ হইলে, ] 
?1/-. 2. ?/7-7 - ৭. 

অতএব, সচল বিন্দটির ছুই অবস্থান (0, 8) এবং (8, -?) দ্বারা স্থচিত হইতেছে । 
এখন, ছোট বর্গক্ষেত্রের এক বাহুর দ্বিগুণকে একক ধরিয়া (0, 8) এবং %€৪, -৭) 

বিন্দুদ্ধয় সংস্থাপন কর। উহাদের সংধোঁজক অসীম সরলরেখাটিই নির্ণেয সঞ্চার-পথ । 

নর এ 
রং বা না 

7 টু 

না রা 778 রে 

এই লী রেখার উপর 2 কোন একটি বিন্দু। চিত্র রা দেখা যায় 

লিন 
জা 



সরল সমীকরণের লৈখিক চিত্রাবলী ২৩৫ 

যে, ৮ এর ভুজ-কোটি যথাক্রমে -1 ও 9; এবং এই সংখ্যা দুইটি দ্বার! প্রদত্ত সমীকরণটি 
সিদ্ধ হয়। পা উপর আর একটি বিন্দুঃ 0, লইলেও দেখা যায় যে, উহার ভুজ-কোটি 
2 এবং -৪ও সমীকরণটিকে সিদ্ধ করে। তন্রপ, দেখা যাঁইবে যে, রেখার 
উপরিস্থিত সকল বিন্দুর ভূজ-কোঁটিই সনীকরণটিকে দিদ্ধ করে। কিন্তু রেখার 
বহিঃস্থ কোন বিন্দুর ভুজ-কোটি ছারাই প্রদত্ত সমীকরণটি সিদ্ধ হইবে না। কাজেই, 
সচল বিন্দুটি সর্বদা 7৮0 রেখার উপরে থাকিবে এবং কোন সময়েই উহার বাহিরে 
যাইবে না 

সুতরাং, কোন সচল বিন্দুর তুজ-কোঁটি যদি %- -4%+-5 দ্বারা সন্বদ্ধ হয়, তাহা 
হইলে উহার সঞ্চার-পথ, 70, এই অসীম সরল্যুরথা দ্বারা হুচিত হইবে । অর্থাৎ, ৫ 
সরলরেখাটিই ১- -4৮+৮ সমীকরণটির লৈখিক চিত্র। 

1. সাধারণভাবে বলিলে, ?%ও ৫ যে কোন সংখ্যাই হউক না কেন, 

& -?72+০6 এর লৈথিক চিত্র, (0১ ০) বিন্দুগামী এক সরলরেখা হইবে। 

'টীক। 2. যেহেতু, ছুই অক্ষর (ধর, 2 ও %)-বিশিষ্ট প্রত্যেক সরল সমীকরণকেই 
%-:?2+6 এর আকারে প্রকাশ করা যাঁর, অতএব, সকল সরল সমীকরণের 
লৈখিক চিত্রই সরলরেখ হইবে । 

টীকা 8. কোন নিদিষ্ট সমীকরণের লৈখিক চিত্রকে সচল বিন্দুর সঞ্চার-পথ 
বলিয়৷ অভিহিত করা যাঁয়, যদি উক্ত সচল বিন্দুর যে কোন অবস্থানের ভুজ-কো1টির মানঘব্ন 
নির্দিষ্ট ঘুীকরণটিকে সিদ্ধ করে । 

উদ্দা, 4. 72+9%- 11 সমীকরণটির লৈখিক চিত্র অঙ্কন কর। 

ক্ষেত্রে, %-0 হইলে, | ঢে | হইলে, 
৫ 

/-5২. %/- 18. 

অতএব, স্পষ্টই (০, 38) এবং. (0১ 1$) সঃ নির্ণেয চিত্রের উপর অবস্থিত । 

এখন, ছোট বরক্ষেত্রের এক বাছুর তিগুণকে একক ধরিয়া (0, 88) ও (13 1$) 
বিন্দু দুইটি সংস্থাপন কর উহাদের সংযোজক অসীম সরলরেখাটিই নি লেখ 
হইবে | (74+- ২৫ ১-০৭৫০ ০০৮6৮ 7”4+33 ₹ 4 খু সমীর নিত পতি) 

২ এই অসীম সরলবেথাটির উপর যে কোন একটি বিন্দুঃ £, লইয়॥ দেখা যাঁয় যে, 
উহার ভুজ-কোটি “(অর্থাৎ 3 এবং -38$) প্রদত্ত সমীকরণটিকে সিদ্'করে। প্র রেখার 

॥ 
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উপর অন্ত একটি বিন্দুঃ 0, লইলেও দেখা বাঁয় যে, উহার ভূজ-কোটি, _-] এবং 6, 
সমীকরণটিকে সিদ্ধ করে। এইরূপে দেখান যাইতে পারে যে, এই অসীম সরলরেখা 
। 

দ্বারা স্থচিত অসীম সরলরেখাটিই নির্ণেয় লৈখিক চিত্র । 

টীকা 1. 72+9%-11 এর লৈখিক চি্রকে, ক টি এই বীজগণিতীয় 

রাশির লৈখিক চিত্রও বলা হয়। 
«টীকা 2. 70 সরলরেখাটি ?2+3%-11 সমীকরণের লৈখিক চিত্র হওয়ায়, 

উক্ত সমীকরণটিকে *7১০) 855 সমীকরণ” (9008610 699 6159 ৪৮০, 1109 70) 

বলে। 

টাক. কৌন নির্দিউ সরলরেখার সমীকরণ নির্ণয় করিতে হইলে, এরূপ 

7777 রাজা 

77 ই ভিউ জনি উর 1 টু 
70 এর উপরিস্থিত সকল বিন্দুর ভুজ-কোটিই সমীকরণটিকে সিদ্ধ করে; কিন্ত 
উহার বহিঃস্থ কোন বিন্দুর ভূজ-কোটিই সমীকরণটিকে সিদ্ধ করে না অতএব, 79 

টিটি 7 পতি 7777 

2 রে 
ই. 

হি রর 
নিট 
৯ 

ঘা 

] ॥ ॥ 

07 50158 

হাজরা 1 

1 । 

॥ 

] 

] |] 

] 

॥ । 

1১ 
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সরল সমীকরণের লৈথিক চিত্রাবলী ২৩৭ 

একটি সমীকরণ নির্ণয় করিতে হয়, যাহা উক্ত- রেখার উপরিস্থিত যে কোঁন বিন্দুর 
তুজ-কোঁটির মান দ্বারাই সিদ্ধ হয়। 

উদ্দা, চ. (1,7) এবং (3, -$) বিন্দু দুইটি দিয়া অস্কিত সরলরেখার সমীকরণ 
নির্ণয় কর। ৃ 

মনে কর, %-%৮+6 নিতর্ণয় সমীকরণ । 
যেহেতু, (,1) এবং (8, -&) এর প্রত্যেক মানযুগল দ্বারাই সমীকরণটি সিদ্ধ 

হইবে, অতএব, 
স্ল এ সৃতরাঃ, 27৮- -ই) কাঁজেই, ? - 

এবং -ত-97+6 রি এবং ০-41+3৯ তু, ২ 
অতএব, নির্ণেয় সমী করএ 7 8272 

অথবা, 8+47/- দু. 

রঃ প্রশ্নমাল। 657 

1. নিশ্নলিখিত সমীকরণগুপির লৈখিক চিত্র অঙ্কন কর : 
(1) ০.৪, (9) 2-13, (8) %+1] 50. 
(4) %- -৭. (5) %- ০9০. (6) %/+10-0, 

» নিম্নলিখিত সমীকরণগুলির লৈখিক চিত্র অঙ্কন কর £ | 
হি, 75 50:55 5৮০ 

(4) ৯% + 20. (5) 7/- -৪%. (6) ৪%- 5%. 
(7), 1/ 78 _0. (8) 0? + 19 0. 

“৪. নিক্লিখিত সমীকরণগুলির লৈথিক চিত্র অঙ্কন কর ঃ 
(1) % - 9244. 2) %-1%-৪,. 59) - %- -5+9. 
(4), ১/- 78 -]থ. (8) 8০ + 4. (6) -6%-?৭%-] 

৫ নিম্নলিখিত সমীকরণগুলির লৈখিক চিত্র অঙ্কন কর £ ৃ 
1) 2০+%%- 10. (2) 4০-5%-৭-০. 

(8) 5০768%+8-0. (4) -327+7%+8-0. 
(5) 10%-9৪- 18. ৮ (6) ৪০-11%4+%8-0 
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5. ক সমীকরণগুলির লৈখিক চিত্র অঙ্কন কর : 

42 ? ডর % পিক (1) )+4-1. €) টি (3) ৪38 রী 

1 225০ 7 নন 

৫) সত 6)৮৪৮৪০519, 06) 2-$৮-1, 
6. নিম্নলিখিত রাশিসমূহের লৈখিক চিত্র অঙ্কন কর ঃ 

(1) £-৪. (2) 8%+4. (8) -%%+8. 
৭. 42 82 -9 8০+11 তা 5” (6) 5. 

7. নিয্ললিখিত বিন্দুদ্ধয়ের মধ্য দিয়া অস্কিত,সরলরেখাসমূহের সমীকরণ নির্ণয় কর : 

(1) (0, 0), (5, 6). (9) (0, ৪), (৫, 0). 
(8) (6, -8), (- ৭, 8), (4) (-4, 8), (9১ 18). 

(5) (- 11, 0), (9, - 10). 



ন্িিথস্পণ জঞ্যাক্স 

সহজ দ্বি-শক্তি সমীকরণ ও তদ্দিষয়ক প্রশ্মীবলী 
(05955 00907'8616 1700091019705 8170 17019161778) 

122. স্নহভুভ্তা £ যে সনীকরণে অজ্ঞাতরাশির বর্গ বা দ্বিতীয় শক্তিবিশিষ্ট 
পদ থাঁকে, এবং তদুদ্ধ শক্তিবিশিষ্ট কোন পদ থাকে না, তাহাকে দ্বি-শক্তি সমীকরণ 
(009078010 985,607) বা দ্বিতীয়মানের সম্মীকরণ (900861000 01019 8900219 

096799) বলে। 

যদি কোন দ্বি-শক্তি সমীকরণে, অজ্ঞাঁতরাশির কেবলমাত্র বর্গবিশিষ্ট পদটিই 
বর্তমান থাকে (অজ্ঞাতরাঁশির প্রথম শক্তিবিশিষ্ট পদটি না থাকে), তাহাকে বিশুদ্ধ বা 
অমিশ্র দ্বি-শক্তি সমীকরণ (99:6 059৮88০), এবং ঘাঁহাঁতে প্রথম শক্তিবিশিষ্ট 

পদটিও বর্তমান থাকে, তাহাকে মিশ্র ঘ্িশক্তি সমীকরণ (%919০৮৪এ 0977860) 

বলে। যথা, 

-ৃঠ একটি বিশুদ্ধ দি-শক্তি সমীকরণ 3 
এবং 8%০-%-6 একটি মিশ্র দি-শক্তি সমীকরণ । 

123. ঢিশুওদ ছি-স্পভ্ভিত সম্মীকল্রশেন্র সম্মাঞ্রীন্ন ই বিশুদ্ধ 
দ্বিশক্তি ঈবীকরণের সমাধান করিতে হইলে, সরল সমীকরণ সমাধানের প্রণালী অনুসারে, 
অজ্ঞাতরাশির বর্গের মান (5৪109 01 0179 01010005/0 009,06165) নির্ণয় করিয়া, এই 

নির্ধীত মানের বশূল বাহির করিতে হয়। 

উদ্দা, 1. সমাধান কর 2 £(০2+1)-%- 3062 + ৭). 

এস্থলে, 52178 - গুল 3224] 

অথবা, , 52+3-825+913  [পক্ষান্তর করিয়া] 
অথবা, টি 18 

এখন, যেহেতু অজ্ঞাতরাশিটির বর্গ 9 এর ছা সুতরাং উহা! হয় +3 
নতুবা _- 8 হইবে; (প্রক্ত্রে, এর উভয় 'মানই প্রেদত্ত সমীকরণটিকে সিদ্ধ করে ; 

ছাত্রগণ ইহা পরীক্ষ! করিয়। দেখিতে পারে ।*) 
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'টীকা। উপবোক্ত উদাহবণে লক্ষ্য কবিবে যে, সর্বশেষ প্রক্রিযাঁটি নিম্নলিখিত 
প্রশ্ন সমাধানে সমান ; “কোন্ সংখ্যার বর্গ লইলে 9 পাওয়া যাঁষ ?% 

| 

উদ্দা, 2. সমাধান কব £ $(০-)(৮- ৪) -এুদ্ব(০-91)(6-14)-9 

উভয পক্ষকে 21 দ্বাবা গুণ কবিযা, 

12 -9)(2 - ৪) - (০-%1)(৮ - 14) » 49 

» বাম পক্ষ_ (7০ - 9449) - (০2 - 95০ + 294) 
-০2 - 95০ + 42 _- 52 + 252 - 994 

-5 622 959 

৭ অতএব, নিম্নলিখিত সমীকবণাঁ০ পাওয়া গেল , 
6% - 989 _ 49 

অথবা, 6%2- 959 449 - 994 ১ 

উভভয পক্ষকে 6 দ্বাবা ভাগ কবিযা, ০2 -49 

এখন, যেহেতু, অজ্ঞাতবাশিটি এইরূপ যে, উহাৰ বগ 49 এব সমান, স্ুতবাং উহ! 
হয +%, নতুবা -? হইবে। 

অতএব, ০- +৭ অথবা -? 

উদ্দ. 3. 9 গজ দীর্ঘ ও 4 গজ প্রশস্ত একটি আযতক্ষেত্রেব সমান ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট 
« একটি বগক্ষেত্তেব বাহুব দৈর্ঘ্য নির্ণঘ কব। 

ধব; বর্গক্ষেত্রেব এক বাহুব দৈঘ্য -৫ গজ । 

তাহা হইলে, বন্গেত্রে ক্ষেত্রফল - % বর্গগজ _.৮০ বর্গগজ | 

আবাব, আধযতক্ষেত্রেব ক্ষেত্রফল -4 *9 বর্গগজ -৪6 বর্গগজ | 

কাজেই, প্রদত্ত সর্তানুসাবে, 5 বর্গগজ ₹ ৪6 বর্গগজ | 

অথবা, %১-৪3687; " 6, অথবা -6 

বেহেতু, প্রকৃত কোন বর্ক্ষত্রেব বাব দৈধ্য ধননাশি না৷ হইযা পাঁবে না, ৪ 
এম্থলে, -6 মানটি গ্রহণযোগ্য নহে। 4 

স্থতবাং, নির্ধণেষে দৈর্ঘ্য -6 গজ । 

টাকা। দ্বি-শক্তি সমীকবণ বিরযক প্রশ্নীবলীতে, সমীঞ্বণেব যে বীজটি (1০০$) 
প্রকে প্রদত্ত গর্তীসুসাবে গ্রহণযোগ্য নহে, সেইটিকে পবিত্যাঁগ কবিতে হয। 
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প্রশ্নমাল। 68 

নিয্নলিখিত সমীকরণগুলি হইতে % এর মান নির্ণয় কর £ 
1. 322 -2৭. 2. 2222 ৯%%. 9 রই ৮ 

4,8০4 ০ ০ 5. 202 -_ 5) +%(3 -2)- ৪(০+ 5), 

6, (০-৭9)0৮- 10)+ (6 -8)(0৮- 9)- (০ -17)(০ - 5). 

2 2 
দ, শন? - এ - 92৮, 8. (০+6)2£ - 2906 +2%) »- 82, 

9. 22 + 9৮০ -৮27-%2 - ৮৮ _ 92), ০10. 2082 4-6) _ 5৮0০ + 2) 8০, 

3০2 149 4 202 +9 _ %22 27877. 
1. 7751. ক 

12. কোন সংখ্যার চারিগুণ উহার অন্টোস্তকের যোগফলের সমান; সংখ্যাঁট 
নির্ণয় কর। | 

13. কোন একটি বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের তিনগুণ, 9 গজ দীর্ঘ এবং 3 গজ প্রস্থ- 
বিশিষ্ট একটি আয়তের ক্ষেত্রফলের চারিগুণের সমান; বর্গক্ষেত্রটর একটি বাহুর দৈর্ঘ্য 
নির্ণয় কর। 

14. 4 এর একখণ্ড বর্গাকৃতি জমি আছে; সে উহা 7 এর 91 বর্গগজ 
» ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট একখানি আয়তক্ষেত্রাকৃতি বাগানের সহিত বদল করিয়া 10 বর্গগজ . 
85458 বর্গার্কতি জমির এক পার্খের দৈর্য নির্ণয় কর। 

10 ফুট দৈর্ঘ্যের একটি সরলরেখাঁকে এরূপ ছুই ভাগে ভাগ কর, যেন 
নি বর্গের পাঁচগুণের এবং দ্বিতীয়াংশের বর্গের অন্তরফল প্রথমাংশের বিশগুণের 

, সমান হয়। / 

124. উউতুঞাদকক-নিকল্লেআঞ। সাহাাতম্যে সিশ্র ছ্ি-স্পভ্তি 
সমীক্কল্রশেক্প সমাপ্রান্ম ঃ মিশ্র ছি-শক্তি সমীকরণকে সরলীকরণ এবং 

পক্ষাস্তরকরণ প্রক্রিয়া! দ্বারা %০৪ +%+০-.0" রি আকারে লিখিয়া, যদি এতল্লব 

ধঁমপক্ষের উৎপাদক নির্ণয় করা যাঁয়, তাহা হইনে উৎপাদক সাহায্যে সমীকরণের বীজ 
নির্ণীত হুইয়! থাকে । যথা, 

উদ্দা, 1. সমাধান কর: ৪০-5৫+৩-0.. 
স্পষ্টই, বাম পক্ষ »(০ _ 9)(% - ৪). অতএব, (০- 2) -3)-,০, 

বী--১৬ 
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* 2-০-0 | অথবা, ৮-৪-0 ' 

তর্থা৬ £-%) অর্থাৎ, ৮.3. [ 

অতএব, 9 এবং ৪ ই প্রদত্ত সমীকরণটির নির্ণেয় বীজ। 

উদ্দা, 2. সমাধান কর : 9৮ -10- 8 ₹ 15. 
পক্ষান্তর করিয়!, %০2 - 10৮- 9%+15-0) 

স্পষ্টই, বামপক্ষ _ (৮ -$)- 8(০ - 8) (2০-3)0% -5). 

(29৮ - 3)06-5)৯০. 
অতএব, ভাগ রি অথবা, রর 

অর্থাৎ, -&) অর্থাত %-&. 

& এবং 5 ই নির্ণেয বীজ। 

টাকা । উপরোক্ত সমীকরণটিতে, অর্থাৎ 925 -10-8০-1ঠ অথবা 
20০ _ 8) 3(০- 5) তে দেখা যায় যে, -5 উতৎপাঁদকটি উভয়পক্ষেই বর্তমান । 
কাজেই, ৮-& 0 অর্থাৎ ০-& ধরিলে, স্নমীকরণের উভয়পক্ষের মাঁনই সমান হইবে, 
অর্থাৎ সমীকরণটি সিদ্ধ হইবে। আবার, যদি ০-$ এর মান শৃন্ত (0) ন! হয়, তাহা 
হইলে উভয়পক্ষকে ৪-£ দ্বারা ভাগ করিলে, 2%০-3 অর্থাৎ %- পাওয়। যায়। 

কাঁজেই, - অথব| $ হইলে, সমীকরণটি সিদ্ধ হয় । ক্ছতরাং, £ অথব! $ই নির্ণেয় বীজ। 

ইহ! হইঠে দেখা যায় যে, সমীকরণ সমাধান করিতে হইলে, উহার অন্তর্গত সকল 
পর্দকে একই দিকে পক্ষান্তর করার' বিশেষ কোন আবশ্যকতা! নাই। রা 

উদ্দা, 8. সমাধান কর £ 10092 +8)0৮ _ ৪)+ (দ2 + 8) ৮900০ + 8)02 - 1). 

এখন, 1002%2- 9 - 9) + (4922 +- 492 4+- 9) 7 20(৮1 9 - 9) 7 

" পক্ষাস্তর ও সরলীকরণ প্রক্রিয়া দ্বারা £9% _ %8% -%]1 ০ পাঁওয়া গেল ; 

৭5 -4০-3-0) | | 
অথবা, (7225 - 72) + (080 - 9) 0) 

অর্থাৎ (72+8)0০-1)-0. ঃ 

অতএব, দ+9-0 অথবা, £-1-0 

রঃ 2- ] | অর্থাৎ, ]. | 

ন্াতএৰ, শু এবং ] ই প্রদত্ত সমীকরণটির নির্ণেয় বীজ। 
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উদ্দা. 4. এরূপ একটি সংখ্যা নির্ণয় কর, যাহা উহার অন্টোন্তকের 6 গুণ 
অপেক্ষা 64 বেশী । 

ধর, নির্ণয় সংখ্যা -&. 

তাহা হইলে, ্ রদত সর্তানযায়ী ০-£ সু 64. 

এখন, উভয় পক্ষকেই £ দ্বার! গুণ করিয়া, ০ - 65» 64%, 

অথবা, %* -64%-65-0১ [পক্ষাত্তর করিয়া] 
অথবা, (৮-65)0৮+1)-0, [উৎপাদকে বিশ্লেষণ করিয়া] 

' অথবা, £- 68. ১) অথবা, রাজার 
টি 

অর্থাত, ০65 অর্থাত) ৮. -] 
অতএব, নির্ণেয় সংখ্যা 65, অথব শু 

প্রশ্নমালা 69 

নিম্নলিখিত সমীকরণগুলি সমাধান কর £ 
1, 392 - 1%2+ 1» 6% - 93. %, 42 - 4০80. 

9:82 21092 _ 29. 8, 2+9% রি ]. 4১ ০ +9-529-0. 

5, 22 --$%- পুন ০, 6. 622 +52- 4ুষ্০, 

“গর 8০ -)5-18+(82+1). ৪, '৪-০58৮- £. 

9. সপ ?০-5. 10. 25 -(৫+৮)০+০৮-০. 

11. এইরূপ দুইটি সংখ্যা! নির্ণয় কর, যাহাদের গুণফল 399 এবং যোগফল 40, 
রে এরূপ একটি সংখ্য। নির্ণয় কর, যাহার বর্গ:সংখ্যাঁটির দশগ্ডুণ হইতে 96 বেশী। 

কোন সংখ্য। 19 হইতে যত বেশী, সংখ্যাঁটির অন্টোন্কের উনচল্লিশগুণ £ 
পাড়ার সংখ্যাটিৎনির্ণয়*কর । 
৮৬. 14. সুপ বালান দশ বৎসর পূর্বে উহাদের 
বয়সনির্দেশক সংখ্যাদ্বয়ের গুণফল 150 হইলে, ব্যক্তিদ্বয়ের বর্তমান বয়স নির্ণয় কর। 

15. 100 বর্গথজ ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট কোন *মায়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য উহার প্রস্থ অপেক্ষা 
15 গজ বেশী। ইট এতি লট না হের তাসের জলি দির এ কেট দেরাও করিতে: 
কত খরচ পড়িবে? 
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বিবিধ প্রশ্মমালা [ড 
৬ যু 

1, ছুই ব! তদধিক বীজগণিতীয় রাশির গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক (গ. সা. গু.) 
এবং লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক (ল. সা. গু.) এর সংজ্ঞা লিখ । 3622505) 242%203%£ 
এবং 40%১০৪৯০ এর গ. সা. গু- এবং ল. সা. গু. নির্নয় কর। 

%. নিম্লিখিত রাশিসমূহকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করিয়! গ. সা. গু. নির্ণয় কর £ 

০2 --0০+9 এবং 422 -11%-3. 

3, ৫০৮-০০-৮০+7০ এবং 2 - 1990 _ 4৫2 - 905 এর ল. সা. ও. নির্ণয় 

4, 2৪ +%3 +32% 1 কে সরল উৎপাঁদকে বিশ্লেষণ কর এবং দেখাও যে ইহার 
এবং 2052 +2% - 2)+ 90647 %) - (৭ +8%)+1০+%% এর গ. সা. গু. ৮+% - 1. 

2৯০4 (92702 _০8. 02), 303 - &) 
শে পা | সি 5. 2৪-০+৮+০ হইবে, দেখাও যে, 26605 2হ-82)-0-86-2- 

কর। 

ইরা চে] ] 
চি বরা বত 27 2821220 

“দ্" সমাধান কর হ ৫০4] -৮%+ 1 - %%/ + &%. 

৮/ 8, কোঁন চৌবাচ্চার সহিত দুইটি নল সংলগ্ন আছে; উহাদের একটি দ্বার 
& ঘণ্টায়, এবং অপরটি দ্বারা ঠ ঘণ্টায় চৌবাচ্চাটি পূর্ণ করা যাইতে পারে। দুইটি নল 
একত্রযোগে চৌবাচ্চাটিকে কত '্বণ্টীয় পূর্ণ করিবে? যদি চৌবাচ্চার সহিত আরও 
একটি নল সংলগ্ন থাকিত এবং এই তৃতীয় নলটি দ্বারা পূর্ণ চৌবাচ্চাকে ০ ঘন্টায় শূন্য 
করিতে পারা যাইত, তাহা হইলে তিনটি নলই এক সঙ্গে খুলিয়া রাখিলে, কত ঘণ্টায় পূর্ণ 
সিাভিছিন পাননি 

| ৪ 

4, 7০5 - 56০ + 15 রি পতি তি এর ল. সা. গু. 

নির্ণয় কর। . / . 

০, 5 4:82 420৬ 02 &)০ ৮ এর ল. সা. গু. নির্ণর কর'॥ 

3. নিম্নলিখিত রাশিগুলিকে সরপ্ন কর : 
€ ) (824%2 -8০%০) (8) 80০2 -2- 390)(%2 - 9৮ + 14) 

(228% -22%/5)2 34. (22 -18%+42)0হ +82-10) 
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০4 

(9৮ - 9) -(৮- 6) 202 -3)2__ 

4, ০০৮৫৪ +6হ এবং %-৫০ -৮ হইলে, কি এর মান নির্ণয় কর। 

, রল কর £ 
55 80০» -102+ 95) + চে _-8%+ 15) 

€. দেখাও যে, , 

6 _ 3125 +- 4102 _ 3 205 _ 5০ 2 4%+6 এর একটি উৎপাদক -6 +1 হইবে। 

?, £ ০০-11)- 3 (০-8) ্ -(10-2) হইলে, % এর মান নির্ণয় কর। 

১৪, সমাধান কর : ০০+৮% ৯০৭ এব! ৪2-?+-0 

যা 

1. 2203 +%5 - 2623 + 8223 +:0882 - 205৮. এবং 295 - 50422 
+86৫ _ 22০4 + 5222 _ 84:৮5 এর গ. সা. গু. নির্ণয় কর। 

9. 057+241+031+2+2+1 এবং 25 -2%5+29-02+০-1] এর 

ল. সা. গু. নির্ণয় কর। 

8, 25 -9, (০+3) এবং %2+%--€ এর গ. সা. গু. নির্ণয় কর। 
- [কলিঃ প্রবেশিকা, 1910.] * 
৮4 ছুইটি বীজগণিতীয় রাশিমালাঁর ল. সা. . নির্ণয় করিবার নিয়ম বর্ণন! 

কর, এবং যথাযথরূপে উহা প্রতিপন্ন কর। 

০ হ +(+2)04-৫%, ৫ -&2 এবং 22 +(০ - ০) -০% এর ল. সা. গু. নির্ণয় 

কর। ৮: 

চ., সরল কর : রি টু - এ শি অন 
4 0+০৮-6 ০ -9%- 10 

৫. সমাধান কর £ ০০7 -2+6% স্ঠ(০+%)+], 

৮৩ কোন মূলধনের এক অংশ শতকরা 4 শীউণ্ু হিসাবে ও বাকী অংশ শতকরা 
1.পাউও হিসাবে সুদে খাটাইলে মোট 196 পাও সুদ আদায় হয়; কিন্তু সুদের হার 
যথাক্রমে 5 পাঁউও্ ও 6 পাউও্ হইলে, মোট 282 পাউও, সদ আদায় হইজু। মূলধনের 
অংশঘয়ের পরিমাণ নির্ণয় কর। রর 

8. 30০০ -4)--1ঠ হইলে, % এর মাঁননির্ণয কর। 

_০+9 চ-১ )-25$4. 
02 + 4 
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ড় 

1. দুই বা তদধিক বীজগণিতীয় রাশির গ. সা.গু. এবং ল. সা. গু. এর 
সংজ্ঞা লিখ। “ 

4 এবং 7, এই ছুইটি বীজগণিতীয় রাশির, 71 এবং 7; যথাক্রমে গ. সা. গু. এবং 
ল. সা. গু. হইলে, দেখাও যে, নন %7,- 4 * 73. 

%. ০2 -%/25 22 -_-22%+%2 এবং £%১-%১ এর গ. সা. গু. নির্ণয় কর; 

এবং দেখাও যে, উহাদের 'ল. সা. গু. কে %* +%% +%2 দ্বারা ভাগ করিলে, ভাঁগফল 
(০-%)(22 -%2) হইবে । 

৪: 8, ৮০৪১ ইতে হ৫2-৯- এর ন্যুনতা নির্ণয় কর । 
চে +9-10 ৮15 

ঠ 

জিডি চা 286 শা 27) ্ 

1) +7/4] 70 +%2 47] 

দেখাও যে, (6+%)১ _ (%+2)5 » 8(৫ -2)106 +%)0/ +2)+ 800 _2)21. 

5৪ 6. তিন অঙ্কবিশিষ্ট কোন সংখ্যার এককস্থানে £ আছে, এবং দশকস্থানের 
অস্কটি অন্য দুইটির সমষ্টির অদ্ধ। আবাম, সংখ্যাটির সহিত 108 যোগ করিলে এই 
যোগলব্ধ সংখ্যার এককক্থানীয় অঙ্কটি পূর্বপ্রদত্ত সংখ্যার শতকস্থানীয় অক্কের, এবং 
দশকস্থানীয় অঙ্কটি পূর্ববপ্রদত্ত সংখ্যার এককস্থানীয় অঙ্কের সমান হয়। প্রদত্ত সংখ্যাটি 
নির্ণয় কর। 

সর্ব কোন একটি ভগ্নাংশ্র হর ও লবের সহিত ৪ যোগ করিলে, ভগ্নাংশটি 

$এ পরিণত হয়; কিন্তু হর ও লব হইতে $ বিয়োগ করিলে, ভগ্রাংশটি ঠুএ গরিণত 

হয়? ভগ্নাংশটি নির্ণয় কর। 

"8. সমাধান কর £ £0০2- 8০+11)4+ 8052 + 22 + 4) 84802 _ 82 + 1). 

4, সরল কর 

1. ০4 - (99 7 82)22 + 2202 এবং , 2£- (+ &)222 + 920 + &)% 

22 এর গ. সাঁ. গু, নির্ণয় কর। / | ৃ রা 

« 9, 8522 -112-:6 এবং 4£0%5 - 99%+38 এর ল. সা. গু. নির্ণয় কর। 
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02 4-%9৫ + 6০ +2% রী 9 + 803 
50 টা 0£ 10202 16605 +40£" 

চ. দেখাঁও যে 2+9 ঢে--9 222 4 _ 4 1+8. 
" 1+07102 ]-£+2%5 1 -হ+£ চে৪ 4০241 

বেশি ৪ রেলগাড়ীতে 190 মাইল ভ্রমণ করিল। 4 দেড়গুণ ভাঁড়! দিয়া 
একখানি রিটার্ণ টিকিট ক্রয় করিল। ফিরিয়া আসিয়া! তাহারা দেখিল যে, 4, 
7 অপেক্ষা প্রতি 100 মাইলে 4 আ. 2 পাই কম ভাড়াতে ভ্রমণ করিয়াছে । দেখাও 
যে, মাইল প্রতি ভাড়া % পাই। 

2-ঠ হইলে, ৫%+, এই রাশিটির মান 13 এবং ০13 হইলে, উত্ত 
টিন হয়। ০-"ঠ হইলে; দেখাও যে, প্র রাশিটির মান 4 হইবে । 

১6: একটি সংখ্যার বর্গের দ্বিগুণ হইতে 4 এর ন্যন্তা 28 ; সংখ্যাটি নির্ণয় কর ॥ 

| 

1. 923 - 185 +899% -18, ০2 -8+0 এবং £2-38%+9% এর 

গ. সা. গু, নির্ণয় কর । * 

9. 22 _ (৫2 + ০) + ৫26, 2 _ (02 + 9) 4 920 এবং 

022 _ (৫2 + 20) +02৫ এর ল. সা. গু. নির্ণয় কর। 

8. ৫ এবং &, এই ছুইটি বাঁশির ল. সা. গু. %১ এবং গ. সা. গু. %; 

গল 9 878 ৪%3 ৮২ 278 100 4 7 হইলে, দেখাও যে, %3 +%3 7536 +75+ 

সতরত _2(৮--%5) 00 -৪-), 9025 -০3) 

পোর্ট 

&পার্টি 87 

22772 02 72 25 ৫9 _ 3 
(1) গ্রহ ৮৫হঠহ ও (0৯ ০ নু 175 2545" 

৮6, সমাধান কর £ 

$(7০ - 5) + 35(34% + 10) - (3০-965-8) টি (-০9৯752) -18.. 
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৫. কোন স্ত্রীলোক পেনি প্রতি তিনটি হিসাবে কতকগুলি আপেল, এবং পেনি 
প্রতি চাঁরিটি হিসাবে শী সমান সংখ্যক আপেল ক্রয় করিয়া প্রতি ছুই পেনিতে সাতটি 
হিসাবে সমস্ত আপেল বিক্রয় করায় দেখিতে পাইল যে, তাহার তিন পেন্ম লোকসান 
হইয়াছে । সে কত মূল্যে আপেলগুলি বিক্রয় করিয়াছিল? 
৫ সমাধান কর £ (92 + 9)06 - 5) + (24 5)092+ 1) 7344 (2 +4)(6 + 5). 

ডা 

1, 23-%2274+52- 55, 2%£1+8221+15 এবং 23022 +8)-৭(০*+ 15) 

+ 1 - 562 এর গ. সা. গু. নির্ণয় কর। 

9, ৫০-৫০+৪৫-&2, ৮৪৫ ২-৫৮+%০- ০৫৪ এবং ০০-9০+০1- ৫৪ এর 

ল. সা. গু. নির্ণয় কর। 

8৮ 2 এবং %, এই ছুইটি সংখ্যার গ, সা. গু, এবং ল. সা. গু. বথাক্রমে 3 

এবং 1057 ০+%- 36 হইলে, প্রমাণ কর যে, -+ 3: 
ঢ০% 95 

৪ ৃ্ টিনার ক 725 -শ)লাালিশ্য 
টিতে 

৮৮. ০-৫+% এবং %-97 % হইলে, এর মান নির্ণয় কর। 
7 

€* 786, দুই অস্কবিশিষ্ট কোন সংখ্যা, উহার রি অস্কদয়ের সমষ্টির চারিগুণ হইলে, 
দেখাও যে, অঙ্ক ছুইটিকে বিপরীতক্রমে লিখিয়া যে সংখ্যাটি পাওয়া যায়, সেইা্টি এ 
অস্কদ্বয়ের সমষ্টির সাতিগুণ হইবে। 

গড চে সমাধান কর £ 

82 +90 -4%/-10 রবী 
8 ] [ কলি: প্রবেশিকা, 1895.] 

/8, কোন এক সংখ্যার বর্গ ৭ হইতে যত বড়, ধর সংখ্যার অর্দের বর্গ 19 হইতে 
তত ছোট; সংখ্যাট নির্ণয় কর। 



এন ন্বিথস্ণ অন্যান 

জটিল স্ত্রীবলী (7797067 707শ)11199) 

চতুর্থ অধ্যায়ে বণিত স্বত্রাবলদ হইতে জটিলতর স্থত্রাবলী সম্পর্কে বর্তমানে আলোচন৷ 
করা! যাইতেছে । 

্ 125. সুজ (৮+০)(৮+৮)৫৮+০) 
2০১ 1-(01010)524 (66102 + 26057 2:60. 

টাক! | শিক্ষাথগণ অতি সহজেই ইহার ঠত্যতা প্রত্যক্ষ করিতে পারে। বন 
বাহুল্য যে, নিম্নলিখিত স্থত্রাবলীও এই সুত্রটিরই অন্তর্ভুক্ত । 

(৮ -%)0% _ 9)(2 -০)-%ও - (৫ + &+0)22 + (৮০ + ০% + &৮)% - &%০ ১ 

(০4 %)(৮ + ৮00০ - ০) -%3 4+ (০ +৮-০)%2 - (৮০7 ০৫ - %)% -- ০৮০ ) 

(৮ +%)(% - ৮)0০-০)-%3+(৮-৮-০)%2 + (৯৫ -০৮ -%)০ + 08০, . 

ৃষ্টাস্তস্বরূপ, 
(০-০)০-৯)০-০)-1০+(-০)1৮+(-৮)+(-০) 

-০3+10-০)+(-৮)+(-০)1%2+106-9)0-০) 

+(-০)0-০)+(0-6)(- 2)2+0-০)(- 8)(-০) 
০9 -(০+৮+০)22 + (9০0 + 0৫ + ০) -.৫৮০, 

'&ইরূপে অন্ঠ ছুইটি সত্রের সত্যতাও প্রতিপন্ন করা যায়; ছাত্রদের উপর উহাদের 
প্রমাণের ভার অপ্পিত হইল। 

উদ্দা, 1, ++, ০+4 এবং %+6 এর গুণফল লিখ । 
2+4+6-19, 

4 ৮6+6% 2+9 ৮ 424 +19+8- 44১ 
৪ ৮ 44 648. 

,অতএব, নির্ধেঁ় গুণফল -%3২+-192 + 44 + 48. 

উদদা. 2, ০-৪9, ০-5 এবং ০-৭ এর গুণফল লিখ । 

(-9)7+(-5)+(-7)-ল -15, 

(-5)0-7)+(-%)0-8)+6-8)6-5)-851+811+15- ৭2, 

(-3)(-8)(-%)- - 405. + 
অতএব, নির্ণেয় গুণফল্প _23 _ 155 + 17108. 
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উদ্দা. 3, ৮০-:45 ৮+5 এবং ০-৪ এর গুণফল লিখ । 

(-4)+5+(-2)- -9%, 

(5)0-+9)+(-8)(-4)+(-4)05)- -15+19- 20. - 98, 

(4) * 5৮ (-৪) 6০. 
অতএব, নির্ণেয় গুণফল -%১ _ 2 - %8০% + 60. 

উদ্দী, 4. 2+3, +5 এবং ০-৪ এর গুণফল লিখ । 
»3-+64+(-8) ০, 

(5)0-8)+ (-8)09)+ (8)05)- -£0-9%+ 18 -49, 

3৯৮৮ (-৪) - 190. 
অতএব, নির্ণয় গুণফ্ুল _%3 - 0.৪ _ £9% - 190 

»ত2৩ -- 492 _ 190. 

প্রশ্নমালা 70 
গুণফল লিখ £ 

1, ০+1,০+9% এবং ০+9. %, ০+9%) ০76 এবং 271. 

2, ০4+3,%-6€ এবং ০+9%. 4, 0174) +8 এবং £- 10. 

/চ, ০--৪১০+8 এবং £+1. 6. 2-&,%-% এবং ০+8. 

০-৪১০+% এবং ০-4. 8. ০7+6,%-5 এবং ০-৭* 

০৮5১ ০-৭ এবং ০- 11. 109. %£- ৪9, ৮-6 এবং £- 9. 

11, ০7 4905 £ এবং ৮ 14. 19, ০+6,০1+9 এবং ৯74], 

8, ০6, ০+8 এবং -এ. 14. ০-3, ০- এবং 2 -18. 

45. 2-9,০+19 এবং %+ 4 16. 2-9,%- 10 এবং 2741. 

এল, 21+9,০-5 এবং ৮-7, +18. 07 ৪, 0 +19 এবং 2৮ +18, 

19. ০- 14, %+8 এবং £+6. 80. 2-৮,%-10 এবং ৮ - 46. 

126. ঞ্স্পচ্ল্লাম্পিল্ল বর্গ নিশি ই নিয়ম 54 এর অন্তর্গত উদা, 

£ এবং € এ যথাক্রমে দেখান হইয়াছে নে, | | না 

(০+৮+০) - ০ + 92 +০02 + 2০৯ + 29০ +- 260 ; 

এবং (&+৮+০+2) - & + &25 +02 705 126 + 2৫০ 1 262. + 29০ + %০০ + 2৫0. 

উপরোক্ত উদাহরণ ছুইটিতে দেখা যাঁয় যে, সম্পূর্ণ রাশিটির বর্গ নির্ণয় করিতে হুইলে, 

উহার অস্তগর় প্রত্যেকটি পদের বর্গের সমষ্টি লইয়। উহার সহিত, প্রত্যেকটি পদকে উহার 
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পরবর্তী সকল পদ দ্বার! গুণ করিয়া লব্ধ গুণফলের দ্বিগুণ, যোগ করিতে হয়। উপরোক্ত 
ফলগুলিকে নিম্নলিখিতরূপে লিখিলে মনে রাখা সুবিধাজনক | যথা, 

(৫+৮+ 0) -.%2 + 02 + 05 + 9০৫৮ 4+:6) + 98) 

(০+০+-০+2)2 -&£ + ৮2402 + 22 +2%0৯+০+ 2) +928(০+ 9) + 26৭. 

ইহা দেখান যাইতে পাঁরে যে; প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এই নিয়ম প্রযোজ্য । দৃষ্টান্তস্বরূপ, 
2+৮+০++০ এর বর্গ নির্ণয় করা যাঁউক। 

এখন, (+৮+০+24+9)2 ট 
-1(6+৮+০)+ (8 4+9)2 

-(৮+৯+০)2 + 209 +৮+6)( + ৫) + (2 +-6)£ 

»:1%2 12402 729+€)+- 99 
+199064+9)+ 28624 ৫) + 209 + ০)4+ (22 + 62 + 929) 

-202 +82 102 +221+95 ++ ০+40+6)+92(0+ 2 +6) 

+ 9000 7 ০) + 99. 

অতএব, আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, কোঁন বহুপদরাঁশির বর্গ 
নির্ণয় করিতে হইলে, উহার অন্তর্গত প্রত্যেক পদের বর্গ লইয়া উহাঁদের সমষ্টির সহিত, 
প্রত্যেক পদকে তৎপরবন্তী পদসমূহ দ্বারা গুণ করিয়া লব্ধ গুণফলের দ্বিগুণ, যোগ 
করিতে হয়। 

বলা বাহুল্য যে, বহুপদরাশিটিতে এক বা একাধিক খণাত্মক পদ থাঁকিলেও 
পরিবর্ণিত নিয়ম প্রযোজ্য হইবে; কারণ, এ নিয়মে উল্লিখিত প্রতীকসমূহ অত্যন্ত . 

ব্যাপক অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে, এবং উহাদের মধ্যে যে কোনটি ধনাত্মক বা খণাত্মক রাশি 
নির্দেশ করিতে পারে 

॥ ফ্রেহতু,,(৫+ ৮+০)2 -&£ 465 +02 + 9(৫%+ ০০48০), 

অতএব, 92(%% + ০ + 0০) 712 482 +02+ 2%0৮৮+ ৫০+ ৮০) - (০2 +&£ 162) 

-(6৫+৮+0)2 _ (62 + 02402), 

তন্রুপঃ ০2+62+02- (64 &+0)2 _ 2(৯+ ০০48০)" 

উদ্দা. 1. নি তি এর বর্গ লিখ। ২ 

(০-%+০-%)2 722 +%2 4+22+ 92 +92(-% 4 - ০) 

+9%6-%)02- ০]+ 220- ০) 
-22402 7251০: ২22 + 222 _2% 

7:275525 | 
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উদ্দা, 2. -৫+9৮ -৪০-৫ এর বর্গ লিখ । 
(-৫+9৮- 3০-): -%£ +472 4902 +05+9%0-৫)(2৮- 9০ - 2) 

+9(9৮)(- 89০ - ৪) +%(-8০)(-9) 

- ৫2 +402 + 962 +02- 46৮ + 640 + 22৫, 

_ 19০ _ 49৫ + 6০9. 
উদ্দা, 3. ৫719১ ৯18 এবং ০- 82 হইলে, ৫2 +&2 +০2 +%9 - 20৫ 

_%%৫ এর মান নির্ণয় কব । 
প্রদত্ত রাশি - 2 + 92 +০62 + 9০0৮ - ০)+ %৮(-০)- (৮+৮-০0)2. 

অতএব, নির্ণেয় মান - (19418 - 99)2 - 6) -95. 

উদদা. 4, 2-070) 2 £ 5৫ -০) হইলে, প্রমাণ কর যে, 

22 7+%2 + 82 _22% - 225 + 9 _ 4৫, [কলিঃ প্রবেশিকা১ 1888.] 

চ2+%2 12 2 _ 925 +2/2-25 +/2 + 224 920-% _ ৪) + 20-%)(- 2) 

-(০-%-2)১-1৬+০)-(০-০)-(৪-৮) 
» (2৮)5 _ 402, 

প্রশ্নমালা 21 
বর্গ নির্ণয় কর £ 
1, 2+1/- 5. 2,2-%+6. 3, -০1+%7+2. 

4০ -০0-1+5. 5. ০-%- 4. 6. ০-০+%-2. 

7, &-7%/-2. 8. ?7+11+1)1+0+1. 9. ০9-0+7+০-%, 

10. -০+৮০-০+০-% -5. 11, ০-- 2০ - 8%/ -- 42. 

19, 2 -" ৮+2%০-&. 

মান নির্ণয় কর £ 
498. 72 +7%2 +72 - 917৮4 217 -: 27, বখন 17 175 2৮7 %8 এবং % _ 18. 

14. 22 +৫2 +75 + 20৫ _ 27 _ 9৫ যখন 29৮16, ৫-19 এবং 7”- 5. 

15, %£+ ৮2 +০05 - 2৫৮ - 9 + 90০, যখন &- 28, ৯1৪ এবং ০1১. 

16. 22 1+%2 + 1 +22% - 9%% - 9%, যখন ৮-6 এবং %-৭. 

17, 22 1+%2 4+ 9%2% - 9৮ - %% + 96, যখন %£- 93 এবং %- 18. 

48, £০2+4%2 + 1 -4% -- 2254, যখন ৮» 9%6 এবং & 19, 

19. ০210 _62% -2% ৭ 6% + 64, যখন %- 49 এবং %-16. 
20. .8০*৮%2 -62% +6% - 2%% - 24, যখন ৮» 14 এবং % ন৪8৪. 
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21, ৫+৮+০-1% এবং ৫2 +৮2+02- 50 হইলে, ৯+৫০+%০ এর মান 

নির্ণয় কর। 

29, &/+০+০-1]13 এবং ৮474 %০+ &০- 50 হইলে, 2 12 +০65 এর মান 

নির্ণয় কর। 

127. ছ্িস্পদল্লীম্পিল্প স্প্তি ন্নির্শলি ৪ উদৃক্মাতভল (00018- 
11071) £ ঙ 

গুণন প্রক্রিয়! দ্বার দেখান যাইতে পারে যে £ 
(৫ + ৪) --%£ নিতে, 
(৫৭ ৮)2 ৮৮ 02 - 2০ + 02 

লি জাগি নিন 
(৫ - ৮)5 - ০১ -- 9৫2৮4 39082 ₹ 23 

(৫1 ০)4- &£ + 40৭৪ + 6202 14৫3 47 8) 
(৫ - ৮) - %+ _ 43 40282 _ 429 1+%£ 

(৫7 0)5 77 &5 455 4+ 10382 + 10223 + 59৮ +- রি 
(৫- ৮)5 - &৪ - 5০৮ + 1035 - 1062%3 +5£ _ &5 

(৫+৮)5 _ &৭ + 6৫5৮71504৮2 + 20383 +-1502£ + 6০৮5 +%৫ 
(৫- ৮)৫-7%€ _ 65894154492 _ 20389 + 182৮£ - 6৫5 + 82) 

টাকা 1. কোন রাঁশিকে সেই রাশি দ্বারা এক বা একাধিক বার পর পর ু ৭ 
করিলে, লব্ধ গুণফলকে প্র রাশির শক্তি (9০দ্1০:) বলে ; এবং এ রাশিটিকে গুণন 

খ্প্রক্রিয়া-নির্দিষ্ট শক্তিতে উন্নীত কর! হইল, এরূপ বলা হয়। কোন রাঁশিকে যে কোন 
শক্তিতে উন্নীত করার প্রক্রিয়াকে উদ্ঘাতন (17050196100) বলে; এবং কোন রাশির 

উদ্ঘাতন গ্রক্রিয়৷ দ্বারা যে রাশিমাল! পাওয়া যায়, 'তাহাকে রাশির বিস্তৃতি 
(95008179107) বলে । 

টাকা 2. 'উ্পরোক্ত ফলগুলি পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, 

(1) দিপদরাশির যে কোন শক্তির বিস্তৃতিতে (6%08%09100 এ) লব্ধ পদ-সংখ্যা, 
রী শক্তির স্ুক-সংখ্যা হইতে ] (এক) অধিক হয়। যথা, পঞ্চম শক্তির বিস্তৃতিতে, 
পদ-সংখ্যা 6, ষষ্ঠ শক্তির বিস্তৃতিতে পদ-সংখ্যা , ইত্যাঁদি। 

পু পা (9) ৫- ৪ এর যে কোন শক্তির বিস্তৃতির (%1)805102) এবং ৪+৮এর সমশত্তির 

বিস্তৃতির মধ্যে পার্থক্য এই যে, পূর্ব্বোক্ত বিস্তৃতির পদগুলি একাস্তরভাবে (81857086925) 

ধনাত্মক ও খণাত্মক, কিন্তু শেষোক্ত বিস্তৃতির পদগুলি সমস্তই ধনাত্মক হয়। 

(৪) কোন দ্বিপদরাশির শক্তিতে যে সচক থাঁকে, দিপদরাশির প্রথম াদ ৫ এবং 
দ্বিতীয় পদ & কে সেই স্চকবিশিষ্ট করিলে যথাক্রমে বিস্তৃতির প্রথম ও শেষ পদ পাওয়। 
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যায়। যথা, ০+৮ এর চতুর্থ শক্তির বিস্তৃতিতে &£ প্রথম পদ এবং &* শেষ পদ হয়; 
&+& এর পঞ্চম শক্তির বিস্তৃতিতে ৫5 প্রথম পদ এবং 65 শেষ পদ হয়? ইত্যার্দি। এবং 
অন্তান্ঠ পদগুলির যে কোনটিতে ০ এর সুচক, উহার পূর্ববর্তী পদটির ৫ এরর নুচক হইতে 
1 (এক) কম এবং & এর সুচক, উহার পূর্ববর্তী পদটির ৪ এর সুচক হইতে 1 (এক) বেশী 
হইয়৷ থাকে । ৰ 

(4) বিস্তৃতির দ্বিতীয় পদের সাংখ্য-সহগ দ্বিপদরাশির শক্তির সুচকের সমান হয় 3 
এবং যে কোন পদের সখংখ্য-সহগকে সেই পদের ৫ এর স্চক দ্বার! গুণ করিয়া লব্ধ 
গুণফলকে সেই পদের স্থান-নির্দেশিক সংখ্যা দ্বারা ভাঁগ করিলে, উহাঁর পরবর্তী পদের 
সাংখ্য-সহগ পাওয়া যায়। যথা, দ্বিতীয় পদের সাংখ্য-সহগকে এ পদের ৫ এর হুচক দ্বার! 
গুণ করিয়া ৫ দ্বারা ভাগ করিলে তৃতীন পদের সাংখ্য-সহগ পাওয়া যাইবে ; তৃতীয় পদের 
সাঁংখ্য-সহগকে এ পদের ৫ এর স্চক দ্বারা গুণ করিয়! 3 দ্বারা ভাগ করিলে চতুর্থ পদের 
সাংখ্য-সহগ পাওয়! যাইবে ; ইত্যাদি । 

(5) বিস্তৃতিতে, প্রথম ও শেষ পদ হইতে সমদূরবর্তী পদ দুইটির সাংখ্য-সহগদ্ধয় 
সমাঁন। যথা, প্রথম দিক হইতে গণন! করিয়া £-তম পদের সাংখ্য-সহগ, শেষ দিক হইতে 
গণনা করিয়! £-তম পদের সাংখ্য-সহগের সমান ; তন্দ্রপ, প্রথম হইতে £-তম পদের 
সাংখ্য-সহগ, শেষ হইতে $-তম পদের লাংখ্য-সহগের সমান ; ইত্যাদি 

উল্লিখিত নিয়মসমূহকে সাধারণভাবে প্রতিপন্ন করা, এই পুস্তকে আলোচ্য বিষয়ের 
বহিতূত। কিন্তু এইগুলি মনে রাখিলে, দ্বিপদরাশির যে কোন শক্তির বিস্তৃতর্ূপ 
(95108770997 ১:20) গুণন প্রক্রিয়া ব্যতিরেকে অতি সহজে লিখিতে পারা যায়। 

নিয্ললিখিত উদাহরণগুলি দ্বারা উপরোক্ত নিয়মসমূহের প্রয়োগ পরিষার্রূপ্ে বুঝান 
যাইতেছে।  " 

উদ্দা, 1, (০+৮)7 এর বিস্তৃতি (920878107) নির্ণয় কর। 

০ মোট পদ-সংখ্যা-৪ ১ 
এবং প্রথম পদ --&?, 

দ্বিতীয় পদ -. 7৫৮, 

তৃতীয় পদ. 7৯62512125৮. [নিয়ম (3) এবং ()] 

চতুর্থ পদ, ,৪1:৮54৮৪-85০4৮5 ) 

এখন, যেহেতু প্রথম ও শেষ পদ হুইতে সমদুরবর্তী পদদ্ধয়ের সাংখ্য-সহগগুলি সমান 
[নিয়ম (5) অতএব বিস্বৃতির গঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম এবং অষ্টম পদগুলি যথাক্রমে 8০3, 
91625, £40৭.এবং 6? হইবে। £ 
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সুতরাং (%+8)7-%74+7459 4 2105625 + 855৮5 +35032£ + 21625 
+7০৮০ +07, 

উদ্দা, 2. (০-%)৪ এর বিস্তৃতি নির্ণয় কর। 

স্পষ্টতঃ, বিস্তৃতির মোট পদ-সংখ্যা -9. 
প্রথম পদ ০9) 

দ্বিতীয় পদ- _82%% ; 

তৃতীয় পদ-?৯ 7672 সু 2825%£ ; 

ঠা 

চতুর্থ পদ." - 252-22%%5 - --:5625%3 ; 

পঞ্চম পদ »56-225/4 284 »৭0০4%£ 3 

এখন, যেহেতু পরবন্তী চারিটি পদের সাংখ্য-সহগ বিপরীতক্রমে প্রথম চারিপদের 
সাংখ্য-সহগের সমান, অতএব, বিস্তৃতির ষষ্ট, সপ্তম, অষ্টম এবং নবম পদগুলি যথাক্রমে 
66235, 9822০, _82%" এবং %5 

হতরাং, (০ -&)5 -%১ 8214 2822 _ 56253 +702+%4 _ 562 
*+ 28226 _8%7 +%5. 

*উদ্ু 8, (22 - 8%)? এর বিস্তৃতি নির্ণয় কর] | 

স্পষ্টতঃ, বিস্তৃতির মোৌট পদ-সংখ্যা- 

তু, এস্ফলে ৫ এর পরিবর্তে ৫৮ এবং & এর পরিবর্তে 8% দেওয়া আছে, অতএব, 

চি 

.বিস্তৃতিতে, 
প্রথম পদ - (9): 

য় পদ. - (2%)(98) ; 

৮. তৃতীয় পদ 2:602০)(89)* -21(2০)5(89)5 : 
চতুর্থ পদ” _ 7 2025)409)৯ _ _8822)439),, 

কাজেই, পঞ্চম, ষষ্ট, সপ্তম এবং টু পদগুলি যথাক্রমে জপ ১0)5. 
'21022)088)5, 79) 38%)৪ এবং _ 3%)7 হইবে। 
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সুতরাং 
(9০ -8%)7 - (92) _ 7(22)5(8%) + 21 (22)5(3%)5 _ 85(82)4058)+ 

+85(22)508%)* -_ 21(92)2(88)5 +7(22)(68%)5 - (8%)7 
- 1982? _ 7(642)(3%) + 91 (895)(9%2) - 95016%*)027%2) 

+8508%3)081%) _ 91 (422)(949%52) +7092)(799%৪) - 9187% « 

- 19827 _ 134426% +604825%£ - 15190+%5 + 296803%* 
- 9041922%5 + 10906%%8 - 2%18%7, 

উদ, 4 2. /9 _1 হইলে, % +625 +15£ +90%3 + 152 + 62 -8 
এর মান নির্ণয় কর। 

প্রদত্ত রাশি » (2৪ + 6০5 + 1525 + 2029 +15%2 +62+1)-$ 

ি 

নক 

-(০+1)8-9$ 

(/3)৫ -9-9-39-৪$. 

প্রশ্নমালা 2 

বিস্তৃতি নির্ণয় কর £ 
1. (০+1)5. 2. (০+1)5. 8, (০+9)১, 4, (০49), 
5, (৮-%)5, 6. (7/-7). 2. (০7+9)5. 8. (০+9)5. 

9, (০+1)9. 10, (০+9)£, 11. (০-1)১, 19. (9-2)5, 

18. (22 -1)4. 14, (০ -%)5. 15. (32 -9)5, 16. (1 -৫)5. 

17, (16). 18, (1-8%)6. 19, (1 -%2)7,. 0. (92 -9)9. 

21. (০-):0০ 2. (9৮ - 9) 

সরল কর ** 

(০+1)5-_-06-1)5. 24, (০-1)5 7097 1)5. 25. (০ 7+9)7 - (৮ - 4)? 28. 

নিম্নলিখিত বিস্তৃতিতে সাংখ্য-সহগগুলির যোগফল নির্ণয় কর ঃ 
26. (০7০). 25. (6 74+)5. %8,. (০+9)৫. 

29. (2179). 80. (০+০)5. 

মান নির্ণয় কর £ ৃঁ 

81. 25 + 502 + 109 + 1082 + 52 + 39, যখন £-. - 9. 

39, 2০ _6%5 + 10£ _ 203 + 1525 -6%, যখন 27 ৭/9 41, 
৪89, 062” _ 895 + 2425-85-80, যখন ০ গ্র. 

84, 104 1929 + 54227 108 7815 যখন ৮7 76. 

প, 25 47823 + 2422 + 992 - 609, যখন ০. -৭, 
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128. স্মভ 2 ৫০০+6+০)642+621+62- 0০-৫০--26) 

»৮ঠ(0০+640166-০)০+00- 2)+ (৫--6)2) 
স্ম৩40১1 09 -780260. 

[ (০+৮+০0)0%2 + 82702 _ ৮০ - ০০ -- ৫৮) 

-(6+৮+6)1642 +৮5 _ ৮) (4০ + ৮০) 4+ 8] 
-(৮+৮+০)106+৮)2 - 8০৮ - ০0৮ + ০)+-০5] 

-(৮+৮+০)10০+ 8) -০০+৮)+০হ* 8০) 
(4 &)১ 465 - 8০04৮ +০) 

-(০+ ৮) - 8৫৮6৫ + ৮) 7০5 - 9৫ 

03 +89 1+09 _- 98০. | 

২৫৭ 

অন্ুুসি.। বিপরীতক্রমে, 03109 103 ₹- 8০০ .- (০ + ৮ +০)(02 +%2 102 

_- ৮০ -:০% -%), অতএব, আমরা সর্বদা 3 + ৮3 +০3 _ 9০৮০ এর আকারের যে 

কান রাঁশিকে উৎপাঁদকে বিশ্লেষণ করিতে পারি । 

টাকা । যেহেতু, ০৪42 +০5 _ ৪০-০৫-৫৯৮০) +(০- 
+(৫- 0)2), অতএব, &3+%3+০১ - 8৫৮০-ঠ(+৮+০)1- ০) +(৫- 

1 (৫ - %)21. 

উদ্দা. 4. 22142 122 +2%% +28-%8৮ কে ৮-%-2 দ্বারা গুণ কর। 
টিন রঙ 

“০ এর পরিবর্তে ৫ -% এর পরিবর্তে ৮ এবং -£ এর পরিবর্তে ০৫ লিখিলে, 

(০-? - 2)002 +%2 + 22 +2% + 25 -- 22) 

ঃ -(৮+৮+০)(%2+ &2+02 _ ০ _ 2০ - &) 

_2&3 10১31 09 _ 8০০ 

৮০৩ --%১ - 89 - 82%, 

উদ্দ, 2. ?%3 _723 +,1 + 81 কে উৎপাঁদকে বিশ্লেষণ কর। 

% এর পরিবর্তে ৫, -% এর পরিবর্তে ॥ এবং 1 এর পরিবর্তে ০ লিখিলে, 

7৮3 _. 73 11 1 87/- &9 +৮১ 4০১ _ 8৫8০ 

-(৫+-&7-০)0০24+ 82 4+০৪ _ ৫৯ _ ০০ -0০) 
- (12 -?% 41 1)0702 17৮2 41 77৮ 77 17০). 

॥ বী-_-১৭ 

৫) 

&)2 

৯ 
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উদ্দা, 5. দেখাও যে, (০-%)১+ (8 -2)১+(02-%)5 30০ -%)0৮ - 2) 2) 

ঠ_:% এর পরিবর্তে %, %-5 এর পরিবর্তে & এবং এ-গ এর পরিবর্তে ০ লিখিলে, 
&+৮+০-(০-%) +(% - 5) + (৪- %)-০ 0, 

অতএব 1০-%)১ 40 - 5) +(05-2)3)- 96০ _%)(9 _ 2)(৫ _ ০) 
- ৫3 1৮9 1703 - 3৫০ 

-(০+৮+০)(%2 +৮2 + ০2 - ৪৮ - ০০ - ০০) 

০0১৫ (9১ +৮2 + ০02 -৮-৫০- &০)-0 

(০-%)৩ +(% +2)5 +(5 -)১ ৪৫০ -%)৫ _2)(5- ৪), 

প্রশ্নমাল। 3 
গুণ কর * 

1. 21712 122 -2% + ০2 + 2 কে £+%-2 দ্বারা । 

%, 22 + 45 +?2 4290 4 9? কে 9 -9৫-? দ্বারা । 

8. 4০5 +9%/2 + 2 +62% + 922 _9%2 কে 2 -_8% -5 দ্বারা । 

ক. ঢে2 4462 4:2৮ -9+6৮+9 কে ৪০-9%৮+3 দ্বারা। 

চ. 992 +9%5৮2 + 1594 129 _ 9%0০+16 ০ 8৫ -১৮--4 দ্বারা । 

দর রী 

১». 03-7-% - ] 38 ০2০23 -%5 +6%% +8. 

চিনে তেও _8৫5 _ 215৩ _ 1922, 

মাঁন নির্ণয় কর £ 0 
+$,. 9 +%3 4+18%% _- 916 এর, যখন %+%-6. 

109. ০৪ - 8৮৪ - 24০৮ -64 এর, যখন & - 2 _ 4, 

41. (৪-৫)৪+(5- 8) +($-০)-_8$- ৫)(5 -- ৮)($ -: ৫) এর, 

রর যখন 397৫ 1+ ৮6 +0, 

% দেখাও যেঃ (%-9৮)১ + (2৮ - 8০) +68০-9)? 

টা »৮ 80০ - 9)(2৮ _ 8০)03০ _ ৫). « 

।1$, দেখীও যে, (০+% - 92০) +(8+ ৪ - 22) + (24০ - 28), 

রি ৮: 8(০+% - 92)( + 8 _ 9%)(2 +0 - 2%). 

44. (নিখাও যে, (০+9%-39++(৮+৪০-8০) +০+25-3 
. » 90০ + 9৯ - 8০)(৯+ 2০: 8%)0০+ 2 - ৪৪), 
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05. দেখাও যে, (০ - 5৫ + 8%)5 + (2৫ - 5? + 82) + (21 _ 594 3৫)5 
| ৮" 902) - 5৫ + 20020 - 54 3%)(27 - 8247 39). 

46. ০০7০2 65, %- 20৮, ৪-&৪ +৮58 হইলে, %৭ +%০ _ 2৪ + 9222 
টি নির্ণয় কর। 

17, ০658, % - 668, ২674 7 %৪ 4৯ + ৪৪ _ 82%৪ এর মান নির্ণয় কর। 

129. সুজ 2 ৫০-০)৫০-০)৫6৮-০) 
্্2:206--6)+৮266--2)+ 6262 -- 6) 

স্্ (006--)1+৫200- 2) + 2606 -: 6), 

| (০-- &)(--০)(৯ ০) - 1%2 - (৯ +০) + ০০10৮ - ০) 

-৪(৮-০)-%(৮2 02) 7৮০৮ ০) 

»-৫2(৮ -৫)+ ৮20০ -- ৪) + 0202 - ৪). ] 

অন্ুসি, £. বিপরীতক্রমে, 02(৮-০)+০20০- ৪) + ০026 - ৮) 

(৫ -_ ৮)(৫-- ০)(৮--০), 

অতএব, ০৫৯ - ০) +৮(০ -০)+ ০০ - ৮) এর আকারের যে কোন রাশির 
উৎপাদকই অবিলম্বে জানিতে পারা যায় । * 

অন্গুজি. . যেহেতু, ০.০. -(০- ৫), 
অতএব, (& - ৮)0০-০)6৮-০)- - (৫-৮)(৮- ০)0০ - &), 

সুতরাং, পূর্বেীক্ত সুত্রটি নিয়লিখিতরূপেও লিখা! যাইতে পারে £ * 
না &2(৮-০)+৮206-9)+০920%- ৮) -(০-৮)(৮- ০)(০ - &), 

অনলি. 3. যেহেতু, ৫৮-০)+৮০৫০-০)১+০০-৪) কে ০১৫০-৪) 
+০৫৮-০)+৮(০-০) এর আকারে লিখা যাইতে পারে, 

অতঞগ্ব, ৯৫৫ _ &) + ৪০৮ - ০) + 080০ - ৫) » - (৮-৮)(৮- ০)(০-- ৫). 

উদ্দা,। সরল কর; (০+9%৮+ 9০) -_ ৪৮ +০)+ (৯+9%০+8৫)2৮ -: 9%০+০) 

+(0০+9+8৮)2(০- 9৮ + ৮) + (৮- 9৮+০)(৮ _ 2০ 4+2)(০ - 26 +&), 

&+9৮+3০ এর পরিবৃর্তে ০১, 
১৪ ৮+2০+8৫ এর পরিবর্তে % | লিখিলে, 
এবং ০+9৮+ 8৮ এর পরিবর্তে ৪ 

অতএব, প্রদত্ত রাঁশিমাঁল। রর 
জ০8474278567717%- ূ 
স্ম (82) 2)06 ₹%) + (8 2) ৮)৫৮- %) ৮০, 

পচ 
১ 

% _ ৪৫-2৫-2৮46 ॥ 

277০-৮6-20 476 

৮-%--০-%০৮+৮ 
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দেখাও যে, (০ _ 9 + 209০ - % -:2)0% _ 22 +%) » (৩ -%)8( _ ৪ +০) 

+(0% _2)5(৫ _ %% +&) + তে -০)2(৮ _ 8 + 2). 

দেখাও যে, (০+%)2(৯- ৫)+ (৮ +০)2(6- 6) + (67 &)2(6 --০) 

এ. +(৮-০)0০-&)(০ -০) ৯০, 

উৎপাঁদকে বিশ্লেষণ কর £ 

১ 90০ - ৮+০)2০ -০)+(৮-০+৫)০(৮_০)+9%(6-০+ 6) (৫ --), 

৫, ২(৮+%)5(% -০) + ৫ +25)206 _&) +0+2)(০ _ 2). 
5. সরল কর £ 90৮ -৮-০)2(৮-০)+%৫৯-০-০):(০- ৪) 

রি +%(০-৫-৮)৫-&)+8(৮-৮)(-০)(০-%)- 

8. সরল কর: (০-%)(% -%)6৮- 27 + 2) +(% -5)(5 _2)(% _ 2৪ +%) 

+ (৪-০)(০-%)0 _ ০ +%) + (০ -2% +2)0% _ 22 +০)(৫ _ ৮48), 

130. স্ুজ্র£হ (৮+৮০)৫০+৮)৫৮+&) 
,*০০(০+০)+৮2(০+2)+ ০2624 &)7 2286 

7 ০2062 4+62)+ 06০2 + 42) + ০62 + 72) 12206 

».০6০0৮+০)7০20০+2)+ 206০4 ৮)+ 2466 

“:-৮(2+৮+ ০009৮৫47621 ০6) 66 

1 (৮+০)০+০)০+৮)-(+০)10৬+ ০)৮+০) 
»(৮+০)1% +০%0৮+০)+ 9 

-2(7+ ০) + ০90৮৮ ০) +2০0৮+০) 

-৫৪(৮+০)+ ০৫৮ + 9৮০ +০)+ ৮2০+ ০6? 

-&(৮+০)+-2(০+ &)4-02(6 + &)+ 9০০. 

[পদগুলিকে অন্যরূপে সাজাইয়া] 

হে 

কিন্ত, ০৪(৮+০)+ ৮১৫০4 ০)+ 02(৫ + ৮) 

_ 00৮2 402) 4 ৮69? 1+৫2)+- 002 + 02) ূ 

, [পদগুলিকে পুনরায় সাজাইয়া! 

-০(৯০০-+ 8০2) + (০47 ০%)+ (৮2৯ + ৫) | 

-&০(৮+০)+ ০০(০+)+ ৫৮৪4 ০) ১ 

_৮০(০+৮+০-০)+০০(০+৮+০- &)+৫৮(০+৮+০-০) 

_:6০৮+৮+০)+ ০০৫৫7 ৮7+০)+ %১(০+ ৮7০) 8০০০০ 96০ 

লু (০-+৮+-০)69০শ- ০০ + ৮) _ 9৫8০. ] 

»*, ইহা হইতেই সুত্র-নির্টিষ্ট অভেদগুলি পাওয়া যায় । 
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131. স্বুজ্র ই 7» নিয়ট্নিখিত রাঁশিত্রয়ের যে কোনটি বুঝাইলে, প্রমাণ করিতে 
হইবে যেও (৮+৮+)09৫+ 2241 26) -৮/১+ 8262 ৫ 

৮৫) ৫2৫৪+০+৮2(6+2)+20+&) 3: 

(18) 8৮660910041 620601+2)1+ 20024 6) 3 

(111) 2062 1৫2) 6062 122) 10022 + 62), - 

1 নিয়ম 130 হইতে পক্ষান্তর-করণ, ঝ প্রকৃত গুণন দ্বারা, 

(৫ +৮+০)(0৮০ + ০৫ + ০৮) ৮ ৫2(৮ 4০) + 0206 +&) + 020৫7 &)4+ 8৫৮০ 

৮ (82 402) + 8602 4:02) 70062 + ৮2)+ 9০66 

- ৮০৫৮4 ৫)+ ০০6০ + ৪)+ (৮ + &)4+ 8০, এ 

উদ্দা, 1. গুণফল নির্ণয় কর ই (০ +3% 4 55)(15%5 + 105০ +62%), 

2, 3% এবং 52 এর পরিবর্তে থা ক্রমে ৫১ & এবং ৫ লিখিয়া 
+০+০- 2০7 2% 4162, 

6০402 7449» 158 7 1022 7 62% ; 

(9৮ + 8% + 55)(15%2 + 102% + 62%) 

» (৮ ++ 0)(9০+ ০9 + ৫) 

-&:(৯+৫)+ &2(০+- 0) + 020 +&) + 8%%৫ 

-42(8% + 52) + 92052 + 92) + 22209 + 9%) + 9.28.8%.52 

লু 192% 4 2028 + 4522 + 18%-2 ণঁ 9022 +82% + 90%%4, 
এ রব 

উদ. % দেখাও যে, (০+8% + 192)(19/5 + 42০ +-0%) _ 19%2 
্ -(% 41 42)(122 +-2)(6 49), 

%, 8% এবং 19 এর পরিবর্তে যথাক্রমে ৫১ & এবং ৫ লিখিয়া, 
০-০7+০-:%+9% 7 195, 

৮০4০০ + ৫০7 80%% + 1222 1 82% 7 9(19/2,4- 452 + 28), 

৪. এবং, ০77 396%2, 

বাম পক্ষ - $1(৫ + ৮ +০)(9০ + ০৫ + ০৮) - ০৮০ 

-$(৮+০)(০+ 200৮4) [ব্য়িম 180] 

৮ $(8/ +192)0195 +০)06 +3$) [2১ & এবং ০ এ] মান বসাহিয়া] 
» (6 +42)(192 + 2) + 39), 
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নিয়লিখিত রাশিগুলির গুণফল লিখ £ 

ণু. (2+2%)02% +32)08০+). 2. (৪০ +7) + 52)(52 + ৪2), 
8. (০+9৮)(9৮+ 8০)09৫+ ৫). দু. (3%+ /+102)010%5 + 90 + 320), 

ণচ. (৮ +9%% + 2)(9 +% +2)(01+% +%2). 6. (৫ - 2%৮)(%৮ - 8০)(8৫ + 9). 

শারল কর : 

্ ০৫৮ + 0 --%)2 + 0667 & -- %)2 +004+ 86) 

। +0৮+০-&)(০+&-- &)(০+৮ - ০). 

8, ০৫৮+০-)(০+০-৮)+০%(০+- 8)(০+৮-০) 
, +৮0৫+৮-০)(৮+০-%)+ (৯ +০-- %)(6+& _ ৮)(৮+৮- ০). 

9. (% +2)2(2 +% + 2) + (2 +2)2(%1+ %% + 2) + (৮ +%)2 (০ +% + 92) 

_ (22 +% 1 2)0৮ +2% +2)06 +% 7 22) +92(% +2)( + ৮) 478), 

10, 9০৯ +০- ৫) + 9৮0০ + & - ৮) + 2০0৮ +&-০)2 - 8০ 

+9%0৮+৮+০)106+- ৮)0৮+৯-০)+(৮০+৮-০)(৮+০- ০) 

+0৮+০-%)(০+& - ০). 

1. প্রমাণ কর যে, (০+%-2)00%+2-2)21+(091+৮-%)211+ (4 2 - 2) 

+1052-%)24+061+%-2)21+061+2-%)11+% -2)2+0৮4+2-%)2) 
শঁ 2(% টাকি 2 ০)(5 লা তত %)(6 1+% - 2) 2797022, 

132. সুজ 2 (০+61+০)১-৮291691+3180641+0)06+ 20046), 

খু (৫+৮+০)3 716+৮)+০)2 

(৮4৮) +০3 + 306 + ৮)01(৮ + ৮) + ০, [নিয়ম 6%] 
» 1০3 169 + 8৮0০ + ৮))1+ 09 7+ 806 +৮)০(০+৮+6) 

' ৮৮৫৩ +9 1০৭ + 19490 +৮৪)+ 9৫6 + ৮) + ৮ +6) 

লঠেও 1৮9 +03+8(৫+-৮)06৮+ ০৫ +৮+0)] 

ও +৮৪ 4০3 +8(৮+৮)1০2 +০(৮+ ৮)+9% 
স্মঠেও+0+০0১+8(৫+)0০+- ৪)(০ 72) [নিয়ম 61] 

». 0৪ +&3 প-০9 +*9(৮+০)(০+)(6+ ৮), ] 

তান্গুসি.) 2.(০+ +০)5 -%২ _ 8৩-০১-7৪৫৮ +০)(০+ %)৫০+- 9), 
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1. 1. ৪8(৮+%+2)১ -(%+ 2) -৫+০)5 -(0০+%)৩ কে উৎপাঁদকে 

বিশ্লেষণ কর। 
%+4, ৫+% এবং 2+% এর পরিবর্তে যথাক্রমে ৫, & এবং ৫ লিখিলে, 

০&+৮+০-(০7+% 7 2). 

প্রদত্ত রাশি ₹12(2+%+ 205 -(৮+5)৩ (542) -0+9)ও 

-(৫+৮+0)3 -&3১ -%১ - ০03 

- 80৯ +০)00+০)(৮+6) ১ [অন্ুসি.] 

- 8(9% +% +2)(6 +2%/ + 2)(০ +% + 25), 

[% & এবং ০ এর মাঁন বসাইয়া] 
উদা, 2, দেখাও যে, 

(০ +% +2)৩ _ (%+2- 5 টি হেরা বাহ্ 

এখন % +৫-%, 2+%-% এবং £+% -৮2 এর পরিবর্তে যথাক্রমে ০১ & এবং ৫ 

লিখিয়া, ০7+৮+০৯(%+৫-2)+09+০-%)1+0০7+% - ০) -৮০+% + 2. 

&+০- (5 +০-%) +0০4+% - 2) ন %%, 

০1+-(০7+% -2)+(0%4+2 ০) - 2%, 

এবং ০&+০৮- (%1+ 2 -%) +%54+% -%) _ 92. 

(০+% +2)5 7. (৫ +&+0)3 7509 409 +03১+8(+০)(০ +)(0,+-&) 

-(+2-2)3 +(5+০-%)১ +02+% -2)3 + 8.22.2%.2£ 
(0 4+2-2)31+(05+০-%)5 +(21+% - 2) + 242%2. 

ন্ট 

প্রশ্নমালা 76 ॥ 

0. +৯৮৯০-০ হইলে, দেখাও যেঃ & ও +৮৪ 403 সদ 3000 +2)(0 7 %) 

৮ - 8৮6৮4 ০)(৮ + 2) ল 8006 + %)(6 7 6) *" 9০৮০, 

সিট গা নীরীনালি 

১ ($-%)5 +($-%)3 +(3-2)5 + 822» 3 

8. প্রমাণ কর যেঃ (9৮ - %- 2) + (28 - 2 -2)2 + (98-%- 5. 

রি 9092 -% - 8)(2% - & - 2)022 - ৮9), 

ট 4. সরল কর; (3৮-%-2)৭1+(08%--%)3+(032-%- 9), 

০০০০০ £)-23৩-& ৪ _ 28 

»- 300 +2)06 +2)027+%), 

5. দেখাও যে, (22 -% 2) +%৩ +2৩ +-(0% 7 9)09- -%)09] -2) 

ৰ সম (০ --% - 82)9 1469 +2155 + 8047 22)(25 - %)(০ - 85). 
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6. 9-+%+৫ হইলে, প্রমাণ কর যে, 

83 105 - %%)১ +05- 2%)১ +(09 - 922) - 2409 -%)($ -%)($ - 2) 0. 

গ্, $- 200 4+% +8) হইলে, দেখাও যে, (৯-%-2)5 +($--:)3 

+0--%)9+93(%+2-3)0৫+%-3)(2 +% - ৪) 0. 

সবল কর: 

৪. (৮+০-৫)২ +(০+--৮)3 +(0০+৮-০)3 - (+৮+০)১ + 108, 

1? (০+% +2)৩ - (8 + 2) - (৮ +%)3 -(০+%)3 +25 +%5 4155. 

উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর ঃ 

10. 23১ _ (2 -% - 2) - (2% - 2 -2%)3 +(% -92)5, 

11. 6462 4%/ + 2) - (2০+% +2)৩ -(০+ 2 +2)৯ _ (০+% +22)3, 

মান নির্ণয় কর ২ 

42, %3+৮৩4+05, যখন ৮+6-10+ ০+-16, &+& _ %০, 

49. 23+%59 +23, যখন £- 8%, %- -9%5 এবং 2 - ৭. 

14. (0+%/7+2)২-(0০+৪-%)১ -(0%1+2-০)১ -(064+% - 2) _292%% 

যখন 2» 10, % - 64 এবং ৪-_. 

15. (6০ -% - 2)3+%3 + 834 9(% +2)062 -%)06% - 2), 

রঃ যখন ০--55, %- শুবুত এবং ৪- 15. 

৮ /433, স্ুজানলক্লীল্র গ্ুনলতজেনজ্খ 2 পূর্ববিত স্থত্রসমূহের আবশ্তক- 
মত প্রয়োগের সুবিধার জন্য উহাদ্িগকে নিয়ে সন্নিবেশিত করা হইল। কিন্তু, এই 
সব্রগুলিকে ছাঁত্রগণের এরূপভাঁবে মুখস্থ করিয়া রাখা কর্তব্য যে, প্রয়োগের সময় 
উহাদিগকে পুনরায় দেখিয়া লইতে ন! হয়। ১০০৯ 

]. ০+৮)2 ০2 + 29৮ +%2. ্ 

এা, (০ - ৮) - ৫62 - 29 +৮2. 

যা, ৮+৮)(৫ - ৮) &2 - &2. 

ঘড. 6৮+৮)৭ 7৩4892৮49৮2 + 9 

রা ৮৮০9 4103 + 8906 + &) ] 

্. ভিন নত 39621 3002 - &3 

| -০& রব _&3 _9৮(৫ - ?) | 

“ডা. ৩ +৮১-(৪+ 9) - 9৫৮০ + 9) 

রবী (6 + 8)(%2 _ ৫০+-2) 

ড়া, (:১-7-৮5-(০-৮)৯৭-৫৮৫ - &) 

সন্ত -6)(42 +68 102) 
1? পগ 

রশ 
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ডা, (৮+%)(৮+৮)- 22 + (& + 9) +- 2. 

স্. ০-%)(% + ৮)- 2 +(0৮- %)% - ০, 

সূ. (০-9)(০ - ৮) 72 - (৫ 4+ 8) + ০. 

সনে, (৮7 9)0০ + 8)(2 + ০) ৯8 + (++ ০0০2 4+ (৯০ + ০৫ 40৮) 40০. 

যো, (০-০)0৮-৮)0০-০)- 9 _ (৫18 +6)2 + (8০40৮ + ৫8) - ০. 

ফযোা, &১+%9+03 _8৮০- (৫ +৮+০)0৫2 +৮2 +02 _৮০-০৫ -০৮) 

-০%(৫+৮+০)00৮-০)2 +(০- 9) + (৮ -০)2]) | 

জো, (০ -- ৮) -০)0৮- 0) 7 -(৮-০)(৫-)(% - ৮) 

_5০2(৮-:০)+ ৮2(০-- ৫) + 0506 - &) 

৮ 0০(৮ - ০) + 0০0০ - 2) + 0৮0৫ - 0) 

- 12092 92) + ৮062 -%2) + 00০2 - &2)| 

টক /৫(৯+০)(০+০)৫ +৮) -:৫2(১+০)+ ০(০+৫) + ০০৫ +)+ 9৫2০ 

5৮202 +02)+- 065 +&2)+ 0062 + 82) + 2০8৫ 

৬ ৮৮০৫৮ + ০)+০০(০+০)+ ০৮৫০ + ৪) + 248০ 

477 ৫০. 

হে, (+৮+০)(0০+ ০৫ + 2) 
(৮ +০)(০ 4 %)(% + ৮) + ৫8০ 

৮ 02(94+0)+ 9206 +&) + 0204 ০) + 94৫ 

.-০00৯ 10) + 6০060 + 0) + 080৫ + ৮) + 9৫ 

._ (82 + ০2) + ৮062 + ০2) + 00০2 + ৮2) + 8০.) 
অডেযা, গা +&৩+০34+80৮+০)00+%)(9+ ৮) 

| সে 489 +603 +981%2(৮+ ০) + (০ +৫) + 62৫৫ + ৮)) + 648৫, | 
অথবা, (%+৮+০)3 -&3 - 03 _- 03 _8(৮ +)00 +%)(৫ + ০). 

নিম্নলিখিত ফলগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখা কর্তব্য । ইহাঁদের সত্যতা, হয় উপরি- 
প্রদতত হ্থত্রসমূহ হইতে নতুবা! প্রকৃত গুণন দ্বারা, অতি সহজেই প্রতিপন্ন করা যায়। 
ভা, (6+8)2 + (0 - ৮)2 72062 +82). 

সস, (৫ +%)2 - (০ -- &)2 7 4৫৮, অথবা, &৮- (৮ রর ৪2) (5 চু ঠ). 

চরে, (০+৮+০)-% 2 +&2 + 69 +- 2০ + 2০% + 2৫. 

৬ চে (৮০+ ০০ +%০)2 - 0202 10202 +0202 + 2৫800 ++ 0). 

" হঙ্েযেত, (৮-০)+(০-%)+ (০- ৮)-0. 

ফোন, ০(৮-০)+০(০ - ৫) + 0 - ৮) 7৫০. 

তেতো, $ঞ10৮-০)২ +(6-০) 4 € - &)21-92+ 82 +০2 _৮০- রি ৫৮, 

সা, (+৮)3 + (০ - 6)3 » 29 +06802. * 

৬ 
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সা, (৫+০)৩ -(৮-%)১ ৯ 6০৮+ 25, 

ভৃসুভাা, (৫2 ++ 02)092 -৫+92)- ০ 1+ 0262 -7&£. 

সো. (৫+৮+০)0৮+০--৫)(0+ 6 --৮)(০+৮- 0) 

_ 20205 + 20202 + 90272 ৫4 - 4 ১০2০ 

ক্স, (৫+৮)£ 7০ 1+ 49৮17 042)2 + 4003 1+0+, 

জেতে (+৮)5 ৯ %5 + 8৫4৮ + 10502 + 10929 + 844 7+%5. 

ল্বান্বিথস্প আন্যাজ 

জটিল গুণনীয়ক ও অভেদাবলী 
€787.067 [9০০7৪ 8770 [0678016199) 

[. গুণনীয়ক (596607৪) 

দ্বাদশ অধ্যায়ে %5 - ০92১ %9 103, &9 _-?3 এবং %৮ +৮৮+০ এব আকারের 

রাশিসমৃহকে কি প্রকাঁবে গুণনীযকে (উৎপাদকে ) বিশ্লেষণ কবা যাঁষ, তাহা বর্ণিত 
হইযাঁছে। বর্তমান অধ্যাঁষে জটিলতব বাঁশিসমূহেব বিশ্লেষণ-প্রণালী বর্ণিত হইবে। 

134-3/2+৮+০-$2 এন্ল আন্কাক্সেন্স ন্রাম্পিসমুহক্কে 
শ৩স্পাদক্কে লিল্েমপ 2 

তু, ৮৪,+০৩ -(৮+০)৩ - 8৮০৫৮ +০), 
অতএব, %৪ +%3 +03 - 9%%৫ & 

»৫১+1091+6)5 - 98০৮4 ০):- 386 ৃঁ 

1০৪ +(৯+))- 38০10 +০)+%1 
»-(6+(9+1+06)1162 -০(৮+০)+(৮+6)21- 9০৫ + 940) 

»০( +৮+০)1০5 - ৫৮ _ ৫০+ 9৪ +2৯০+০০ - 8০ 

উকঞলসধানীয! | 

-$(+৮+০)109-০)2 + (০-2)21+06- 6)2]. রি 

উদা. 1, ৫3 -&৭ +০৭ + 80 কে উৎপাদকে বিশ্লেষণ কব। 

স্ব ৫9 4 (- &)১ +০7 ২ 80 - %)০ 

৮-০(০+(- চ)+ 0165 +0-8)2+62-(-৮)০-০6-(-৮)] 

**-০(০-০+০)092 +০৯+02 + ৮০ ০ + 6), 

৬ 
্ে 
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উদ্দা, 2. ও -%3 +6% +8 কে উৎপাঁদকে বিশ্লেষণ কর। 

প্রদত্ত রাশি -০9 +(-%)9 + 09) - 32(-%).9 ঁ 

-1+(0-&)+ 2105 + (-%)2+ 92 -(-%).9-92৮-০(-%) 
(৮ -% + 2%)(62 +%24+4+ 9 - 22 +2%), 

উদ্দী, ৪. ০5 + 393 -64 €ক উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর। 
প্রদত্ত রাশি - ০ +8%53 _ 64 42428 

_ (22)3 +(2%)১ 1 (-4)5 _ 3,2.9%.(- 4) 

- 122 1 9০4 (-4))1002)2 + (92) + (-4)2 _ 20 - 4) 

- (74022 - 22.22) 

- (0০ 4792 -_ 40004 1425 1+416 +8০ + 4০2 _ 93) | 
» (22 1 922 _ 40024 - 93 +852 +8%+ 16), 

উদ্দা, 4 ভাঁগফল নির্ণয় কর ; %3+9 11 - 8০7 কে ৪+০+] দ্বারা । 

যেহেতু, ১ +৮3+ 18০৮৯ &3 +০9 419 _3%8.]. 
-(০+৮+1)19%2 +02 112 -&.]1 1. - 2৮) 

- (০404 1)062 + 8211 -৮-%- ৫৮); 

নির্ণেয় ভাগফল - &থ + ৯ +1] -০ _ ৫ -:9%. 

প্রশ্নমালা 7? 
'উৎ্প'দকে বিশ্লেষণ কর £ 

সু, ০৩75 -- 23 + 822, 9. 2১ 89 - 73 _ 671. 

9, 865 -97%১ - 2 _ 1822. ৮4, 23783 + 1 -64%. 

&,8%3 42595, 64 + 72৫০. 

৬. ভাগফল নির্ণয় কর £ 23 -%৭ +02%+8 কে ০-%+ দ্বারা । 

উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর £ 
7, 26 1625 48. ৮ 

8, (০-%) 768 - 5) + (5-2)3 + 804 -2)(5 -2)0৮ -%), 
১৪, ০০ _-18%9 + 195. 

ভাগফল নির্ণয় কর ঃ ১ 
"10. 255 +%7 -5%625%2 - 9) কে 22 + 258৮ 49 4+52% - 8০ +159 দারা ॥ 

11. ] $9+99--০9+8%86 কে ০+৮৮০ ছারা। 
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12, 29 -%3 -1--392% কে ০-%-] দ্বাবা। 
18, ০১ -8%3 +%725 +182%2 কে 2- 2482 দ্বারা । 

14, 8৫3 - 9799 63 _ 186 কে 4৫2 + 92 + 05 +6৮+ 2০০ - 9৮৫ ছ্বারা। 

*বুভ, 1468 _ 4৮৪ +9৫2৮ কে উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর। 

135. (৫+৮+০)0৪৫+০০+০৮)-৫৮০ এল আক্কাক্রেলল ল্াম্শি- 
সমুহের নিলেন £ 

উল্লিখিত রাশি - 1+ (৯+০)11%0 +০)+ 80 - ৫2০ 

-&2(8-+০)+ 0৯1 012 +700৮+০)- (৯+০)1%2 + (৮ +০)+ ৮01 

-(৪+)09 + )( +)- (০ +০)00+2)(৫ + ৮), 

অনুনি, 1. (০+9+০)৫৮০+ ০০ + ০) _ (& +০)(০+ ৫)(৫ + %) ৫৪০, 

অন্যুসি, %. (০ +০)(০+ %)( + ৮)+ ০৮০ - (&+ & +6)(৯০ +০০+ 2৮), 

136. ন্নিক্রভিনশ্খিভ ল্াশ্শিলজ্েল্স ভতুাদতকি নিলো £ 

(1) /4+2286 এবং (1) 27 3260, 

যখন 7 নিম্নোক্ত রাঁশিত্রযেব যে কের্ণনটি বুঝাইতেছে £ 

(1) 22061 6)+ 62064 ৫) +6202 1 6). 

(2) 66064 ০)+ 2007 2) + 2602 + ০). 

(8) 20621 62)+7+ 00024 2) 4 ৫642 162), 

€) ০১ ৫) দ্বাবা হচিত বাঁশিটিকে বুঝাইলে, 
1০14 908০ ল %2(৮ ++) + 02 (0 + ৫) + 02( + &) + %০%০ 

- ৫20 +০)+ %(62 + 20 + 02) 4820 + 862 

--2(/)1+৫)+&(৮+0)2 + 900৮ +6) 

» (৪+-)162 + 09 +০)+ 0] 

-০(৮ +6)(৫+ ৮)(,7+ 0) (৮ +০)0০+)(৫4- ৮), 

(1) ১ (2) ঘারা স্থচিত রাঁশিটিকে বুঝাইলে, 
1184০ - 9০6 + 0) + 6906 + ৫) + ০(৫ + &) + 29৮ 

- 00৮ + ০) + 0০0০ + %) + &?(৫, + ৮) + ০7০ + ০৮০ + ৫৫ 

-: 1900৯ + ০) + &70) + 16900 + 2) + ৫8০) 1 (6০(৫ 7 &) + ০9০: 

০00৫, ++) + 600০ +& 4 ৮) + ০৮0৮ +৮+০) 

০ (০ +৮+০0)0৮০4- ০০ + 9৪), 
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137. ন্নিল্োক্ত লাশ্পিলহ্ুহ্েলে 2 এক্কান্মটভি ৫ ছাল্রা। 
সুটিত্ড হইবেন” 9 এল্ ভস্পীদক্কে ছিলো 2 

(1) 2206-001+ ৮20৫-2)+ 0(2--6), 

(2) ৮৫(৮-০)+ ৫206 ৫) + 260 - 6). 

(3) -(2062- ৫2) + 6062 &)+ ৫0০, - 62)), 

0 এর প্রথম আকার লইলে, (৮ -০)+ ৮(০ _ ৫) + 680৫ - ৪) 

_ ৫20৮ --০)- 909 -: 02) 4৮2০ - 862 

620৮ -:৫)-&(92 02) + 900 -6) 

_(৮--:০)1%2 -৫৮+০)+ 00 

(৯ --০)(৫ _ ৮)(৮--0)- -(৮-০)(০-%)৫৫ - &). 

অন্ুজি.। ০, ৮, ০ এর পরিবর্তে যথাক্রমে ০২, & এবং ৫5 বসাইলে, 
04 (82 ৫ 02) +04002 -- 02) + 04002 5 62) 

জরে (02 রে 0১) (02 _ 2)(02 ূ &2) 

- _ (৯-০)(০- %)(০ - ৮)(৯+ ০)(0+9)(4 +&). 

উদী.। গুণনীয়কে বিশ্লেষণ কর £ | 
(৮-2)2(৯-০)+ 0৮ - &)০- ৪)+ (৮ -০)2(৫ - ৮). 

প্রদত্ত রাশি -(6হ - 2০০ +%2)(৮ - ০) + (625 _ 2৯ +82)06- 2) 
+ (62 - 2০০ +02)(6 - &)। 

-210৮-০)+(০-০)+(6৫-- ৮) - 22190 -) +9(০- 9) 

+009 - &)1+ 19209 - ০)+ ৮50৫ - ০)+02(9 - &)% 

-০,0 _ 9.0 - (৮-০)(৫ - ৫) - ৮) -(৮-০)(০-%)(০ - ৮). 

12০. ৪৫-০)+৮১৫০-)+০১(-৮) এল উস্কে 
নিলো £ 

&9(৮-০)+ (০ -&)+ 030৫ _ ৪) 

-63(৮--০)-%(৮১ _-০9)+ 000৮2 -62) 

[& এর অধঃক্রমিক শক্তি অনুসারে সাজাইয়া! 
(9 --0)1%3 _ 90৯ +9০+02)+9০0৮+ ০) 

-(৮-০)1- 920 -০)- ৪০(৪ _ ০)+ %(%2 - 02) 
[7 এর অধ্ংক্রমিক শক্তি অনুসারে সাজাইয়] 

-(৮-০)(৫-০)1- ৮ - ৪০+০(০+-০) 

-(৮-:০)0৮-০)1০৫% - ৮)+ 02 - 821 

[০ এর অধঃক্রমিক শক্তি অনুসারে সাজাইয়া]ু 
-(৮-:০)(৮-০)(৫৮- &)(৫+০+) 
স্ম (9 -০)(0- %)(৫ - ৮) + 87০), 
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টাকা। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, প্রদত্ত রাশিমালাকে () ৫ এর শক্তির 
ক্রমান্থসারে সাজাইলেই, ৮-০ উৎপাদকটি অবিলদ্ষে পাওয়া যায়; (1) ইহার পর, 
ধনর্বন্ধনীর অন্তঙুক্ত রাশিমালাকে আবার & এর শক্তির ক্রমানুসারে সাঁজাইলে, পরবর্তী 
উৎপাদক ৫-০ সহজে পাওয়া যাঁয়) (1) সর্বশেষে, আবার ধনুর্বন্ধনীর অন্তর্ভূক্ত 
রাঁশিমালাকে ৫ এর শক্তির ক্রমানুসারে সাজাইলে, তৃতীয় উৎপাদক ৫-& পাওয়া! যায়। 

139, চজু-ভ্রুত্ম (05০11 ০:76) £ 197 ও 188 নিয়মে উল্লিখিত 

রাশিসমূহে, ৫১ &, ০ অক্ষর তিনটির বিন্তাস একটু বিশেষত্বযুক্ত | দৃষ্টান্তত্বূপ, 13? 
নিয়মে উল্লিখিত 0 এর তুল্য আকারত্রয়ের যে কোনটির প্রথম পদে ৫, %, ০ এর পরিবর্তে 
যথাক্রমে ৮, ০, ৫ লিখিলেই উহার দ্বিতীয় পদটি পাঁওয়৷ যাঁয়; আবাঁর, দ্বিতীয় পদে 
%, ০, ৫ এর পরিবর্তে যথাক্রমে ৫+ ৫, & লিখিলে তৃতীয় পদ; এবং তৃতীয় পদে ০, ৮ 6 এর 
পরিবর্তে যথাক্রমে , ৮, ৫ লিখিলে প্রথম পদ, পাঁওয়া যায়। ০, ৮, ০ অক্ষর তিনটিকে, 
কোন্ ক্রম-অনুসারে ক্রমান্বয়ে পরিবত্তিত করিতে হইবে, তাহা নিম্নলিখিত উপায়ে সহজে 
বুঝা যায়। 

৮1 ৫, &, 6 অক্ষর তিনটিকে (চিত্রে যেরূপ প্রদশিত হইয়াছে) 
একটি বৃত্তের পরিধির উপর সাঁজাও 3 এখন, ৫ হইতে আরম্ত 
করিয়া তীর-চিহৃনির্দিষ্ট দিকে চলিতে থাকিলে, পরিধির 
উপরিস্থিত অক্ষর তিনটিকে ০১০ এই ক্রমে পাওয়া যায়; 

( ৬ তন্রপ, »ও ০ হইতে আরম্ভ কবিয়! পূর্ববোল্লিখিত দিকে 
চলিতে থাঁকিলে অক্ষরত্রয়কে যথাক্রমে ০০% ও 6৫ ক্রমে 

টতাতোটিদি পাওয়া যায়। 

যদি তিনটি অক্ষর ৫, ৮, ০ উপরোক্তরূপে বিশ্বস্ত হয়, তাহা হইলে প্র বিশ্তাসকে 
চক্রে-্ক্রম (০5০110 ০:9০9:) বলে । 

নিম্নে ৫, &, ০ এর চক্র-ক্রম বিশ্টাসযুক্ত কতিপয় রাশি দেওয়া হইল ঃ 
(1) ৮+৫,০+% এবং ৮+৮০;১ (1) ৮-০০-৫ এবং ৫-%) 

(111) ০৮+০-% ০+-%০ এবং &+৮-০) (15) ০, ০৫ এবং ৫8; 

(%) ০২(৮-০) &০0০-০) এবং ০১(০-৮১) ইত্যাদি । 

7. 140. 45062 ৮62) 4 69062 7 22)+ ০9022 7: 62) একর হ০শন্নীজন্কে 

ন্বিঙ্সেআল : . 

এক্সেত্রেওড অক্ষরগুলি চত্র-ক্রম অশ্গসারে বিস্তম্ত হওয়ায়, পূর্ব্ব উদাহরণের প্রণালী 
অনুযায়ী প্রেক্রিয়! আরম্ভ করিতে হইবে । 
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990৮2 --০2)+ 83062 -: 22) +03662 _ 22) 

৭১ 

-68(৯2 -০)-০2(৮০ -০3)+ &2০2(৮ -০) 
[০ এর শক্তির ক্রমপনচুসারে বিস্তম্ত] 

-(৮-০)1%3(৯+০)- ০2092 + &০+০2)+ 8202) 
-(৮-০)1- ৮2092 - 02) +-9৫2(& --০)+ 6200৫ - ৫) 

* [৮ এর শক্তির ক্রমানুসারে বিন্তন্ত] 
»০(৮-০)(৫ -০)1- ৮26৫4 ০) + 8৫2 + 2261 

(৮০) -০)100%2 - ৮2)+০৮(০-) 

[০ এর শক্তির ত্রমাচুসারে বিন্তন্ত] 

» (০ --0)(৫, _)0৫ - ৮016৫, + ৮)+ 6৮1 

»ল -(9-০)(৫-- ৫)(০*- 90060 7 ০, + 2৮), 

141. স্ুজ্র £ (৮+৮+০)১--৮০-65 এল €০পন্ীসক্কে 
ন্বিক্েম্ে 2 

142. স্বুভ্র £ 26262120222 42262 - &4-047-64 ভাবল ০৭. 

সীমক্কে ভিশ্লেক্ঞ £ [189 নিয়মের অন্ন. দেখ] । 

প্রদত্ত রাশি - 482০ -(০4+৮* + ০67 20805 _ ০202 _ 482) 
_ (280)2 _ (62 - ৮2 -:02)2 

-(9০+ (৫ - ৮2 -০2)019০ - (62 - &৭ 62) 

162 - (৮2 - 2৮০4০200100 + 9৮০ + ০2) - 62] 

162 - (০--:০)211091+ ০)2 -%51 টু 

_1৫+(৮-০)11০ -(৮-০)10৮+০)+০)10৮+০)-9] 

-(০+৮-০)(৫-৮+০)(৮+০+৫)(৮+০- 6) 

₹(+৮+০)৮৯+০-%)0০+&- ৮)৫+& ০), 

প্রহ্বমালা 78 
উৎপনদকে বিশ্লেষণ কর £ 

, ০*(৮-০)+ ৮506 -৫)+০(০ - 6), 

2৮ চ5০21চ5 -02)10202002 _- 02) +0202(62 - 62), 

8, 25(৯-০)+95(০-৫)+ 056 - ৮), 

4 8০0৮১ - ০২) 4+ 6০0০9 - ৫9) 47 ৮9 - ৮১), 

, ৮5০৪৮ - ০) + 02920 - ০) + ৮0৫ - 6 

রা 2809 - 2): + %(2 _ 2) + 202 - %), + 88, 
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র্তিতিঘ _৪)১ 4208 - 2)3 48202 -%)5. 

্ (%- 2)১ +0৪- %)5 +(2--%)5. 

(০2 +2+4)0 -2)+ (82 + % + 4005 -) + (22 + 28 +4)(6 -%), 

ঞ্ ৪ - (০ + ০2 + 8০109 -০) 1+1225 -_ (০+ 9) + 09100 - 9) 

7025 - (৫7 9)৮+ ০910৫ - ৮), 

/ 144 (০+৮)0০+০)0৮- ০)+ (০ +০)(6+ ৫)(6_ 6) + (৮ +%)(৮+ &)(৮ - &), 

19%+ ০09 + ০) + ০ + %)2 + 00 + 8) _ 89০০. 

/ 488. 823 -(%- 2) -(2+%)১ - (2 -%)3. 

14, 69095 -০3)+ 8৪063 _%9) +09(৫3 - 93), 

16, 2৫(/+-85)1+8(55-25)1+ 850০5 -%2), 
,16,. 8(৫৮+৮+০)২ -(৮+০)১ -(০+)3১ - (৫ +&)3. 

12. &2(% 12) + 8205 + 2) + 20 +%) - ৮১ -%৩ - 29 _ 2%2. 

18. ০৮+1)20%-2)+ 04 1)20 -2)+ 021 1)202 -%), 

19, (০7 1)50% _2)+ &+1)508 -০)+ (৫+1)506 -%). 

“80, ০(/-_ 2) +%0 -2)9 + ৪ -%)5, 

21. 2 12902622222 ্ ডি -0+24-02%+ -0+25, 

229, 79%/222 4+ 18222 +82%5 -৮* - 16%* -818£, 

28. ০+০-০-৭* ০+৫-০- 10 এবং ০+০-০- 3 হইলে, 29205 + 20295 
6৫562 _ ০ £ --6+ --0£ এর মান নির্ণয় কর। রি 

24. ৫+৮+-০-০০, ৮০+০০+৫৮-18 এবং ৫৪০-৪৭ হইলে, ০2১+০) 
+&2(০+ ৫)+০৪(৮+ ) এর মান নির্ণয় কর। 

8৮. ০+৮+০-1]8 এবং ৫ + 5 +০2-569 হইলে, (০+৮+০)3 - ৫৪ -&৪ 

6৪ + 399০ এর মান নির্ণয় কর। 

143. ন্বি্পল্লীভ ব্লাম্শিহাজ্লান্ল (8991070০9৪1 10791998107, এর) 

২০পন্নীজঅন্ক ন্নির্পজ 

সনহভভ্ভ1 2 যে রাঁশিমালাঁতে, প্রথম ও শেষ পদ হইতে সমদূরবত্তী পদদ্বয়ের সহগ 
দুইটি পরস্পর সমান, তাহাকে বিপরীত রাশিমীলা (9০10:০০5] ০£ :9001002 

821)988107) বলে । যথা, 24 +- 405 + 8০2 4+4%+1. একটি বিপরীত রাশিমালা। 

উদ্দী, 4. 2£ + 2০9 + 8০2 +2০+1 কে গুণনীয়কে বিশ্লেষণ কর। 

! প্রদত্ত রাশিমাল। _০£ 4 1) + (23 +- 922) + 3০5, 

2 ॥ [সমান সহগবিশিষ্ট পদছয়কে সংহক্ত করিয়া! 
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-:(0০24+ 1) - 221 4+ 22022 + 1) + 925 

»- (62 41) 4+ 20062 + 1) 7822 _ 2০5 
(০2 1 1)2 + 2022 11). + 52 এ 

10625 +1)1+ 2] 7 (92 +৮+1)2, 

উদ্দা, 2, ০ _ 59 _ 192 -ঠ৫+-]1 কে গুণনীয়কে বিশ্লেষণ কর। 

প্রদত্ত রাশিমালা - (৫*+1)- (5০3 + 5৫) - 192 

[সমান সহগবিশিই.পদদ্বয়কে সংযুক্ত করিয়া] 
-1662 + 1)2 -9%2]- 59062 4+ 1) -- 1902 

--(6 +1)2 - 502 + 1). _ 922 - 1902 

- 2 _ 66 14025 | [০*+] এর পরিবর্তে 2 লিখিয়া] 
সু (6 +2%)(2 - 7) 

(০১ + 1 4+2)(৫5 +1 -%9) [৮ এর পরিবর্তে %৪+1 লিখিয়া] 

(৫ 4+-1)2002 _47% + 1), 

144. স্পল্ীল্ষ। ছাক্র। হ০ন্নীমক নিজ £ 

উর্দ1. 1. উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর £ ও _ 20 _ £০+6. 

"- পরীক্ষা করিলে দেখা যাঁয় যে, প্রদত্ত রাশিমালার পদসমূহকে এরূপভাঁবে বিভিন্ন 
ভাগে বিশ্যস্ত করা যায়, যাহাঁদের প্রত্যেকে ৮-1 দ্বারা বিভাজ্য । যথা, 

প্রদত্ত রাশিমাঁলা -%৩ -%2 -%2 +০-6%+6 

-(%3 _22)- (৮2 -%) - (6০ - 6) 

হ্রি -০20০-1)-০06০৮-1)-6(০-1) 

৪ ₹(০-1)06থ -৮-:6)-(ঠ_1)0642)(2 _ ৪), 

টীকা। লৃক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, প্রদত্ত বাশিমালাতে 2 এর পরিবর্তে 
1, -9, অথবা! ৪' বসাইলে রাশিমালার মাঁন প্রত্যেক ক্ষেত্রেই 0 হয়। এতদন্ুসারে 
সাধারণভাবে বলা যায় যে, «জমন্থিত কোন রাশিমালাতে % এর পরিবর্তে 
2 বসাইলে যদি রাশিমালার মান ০ শষ) হয়, তবে এ রাশিমালার 
একটি উৎপাদক -£ হুইবে। 
* ৩ উপরোক্ত সাধারণ নিয়ম হইতে নিয়লিখিত সিদ্ধান্তগুলিতে উপনীত হওয়া যায় : 
হলে ঠ সমদ্বিত কোন রাশিমালায় € এর শক্তির সুচকগুলি পূর্ণ (177695181) সংখ্যা 

(2) যদি উহার বিভিন্ন পদগুলির সহগের বীল্বগণিতীয় যোগফল 9 হয়, তবে 
ঠ-] এরাশিমালার একটি উৎপাঁদক হইবে। , 

॥ বী--১৮ 
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(2) যদি অধুগ্ম সচকবিশিষ্ট পদগুলির সহগের যোগফল, অবশিষ্ট পদসমূহের 
সহগের যোগফলের সমান হয়, তবে %+1 এ রাঁশিমালার একটি উৎপাদক হইবে । যথা, 

প্রথম উদ্দাহরণে, বিভিন্ন পদগুলির সহগের যোগফল 
_]40-9)+(-5)+6-1-%-8+6-0, 

অতএব, ৮-] প্রদত্ত রাশিমালার একটি উৎপাদক । 

আবার, 3 +8+82+1 তে, ৪ এবং % ই, % এর অযুশ্ম সৃচকবিশিষ্ট 
পদ। এই পদছ্য়ের সহগের যোগফল -] +8-4 ; এবং অবশিষ্ট পদগুলির সহগের 
যোগফল-3+1-4. এই উভয় যৌগফলই সমান হওয়ায়, বুঝা যাইতেছে যে, 
ঠ৪ 452 +-9+-1 এর একটি উৎপাদক %+] হইবে । 

উদ্দা, 2. উতৎপাঁদকে বিশ্লেষণ,কর £ ও + 6০5 +1124+6. 

ঠ এর অধুগ্ম হচকবিশিষ্ট পদগুলির সহগের যোগফল -1+11-19$ এবং 
অবশিষ্ট পদসমূহের সহগের যোগফল -€+6- 19. অতএব, %+] প্রদত্ত রাশিমালার 
একটি উৎপাদক হইবে । এখন, প্রদত্ত রাশির্মশলার পদসমূহকে এরপভাঁবে সঙ্ঘবদ্ধ কর, 
ষেন প্রত্যেকটি সঙ্ঘ 2+] দ্বার! বিভাজ্য হয়। এইরূপ করিলে, 

প্রদত্ত রাশিমাঁলা _০৪ ++ 6০+ 8০ +62+6 
- (3 4+22)+ (522 +52)+ (62+ 6) 
-:02(2+ 1)+ 52027 1) + 602 + 1) 

_ (2 7+-1)(22 +5%+ 6) (৮17 1)(2+ 2) + ৪), 

উদ্দী, ৪. উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর £ 8৪3 +162-9. 

2 এর পরিবর্তে % লিখিলে, প্রদত্ত রাশিমাঁলা _ (9%)3 + 8.(2%)-9 

-₹?941+8% - 90. 

এখন, %5 +8% -9 এর সহগগুলির যৌগফল -1-+৪-9৯০, 

অতএব, এই রাশিমালার একটি উৎপাদক %-] হইবে । এখন, ইহার পদগুলিকে 
এরূপভাবে সঙ্ঘবন্ধ কর, যেন প্রত্যেকটি সঙ্ঘ % -] দ্বারা বিভাজ্য হয়। এইরূপ করিলে, 

/১+8-9-%3-%+9-9-%(/5 -1)+ 90৮ -1) 
-(%9-1)/06+1)1+9$৯(/-1)08217+%+9) , 
(9০ 1)(422 +%2+9). [% এর পরিবর্তে 2৮ বসাই'া]' 

উদ্দা. 4. উৎপাঁদকে বিশ্লেষণ কয় : ঠ5 4404 _ 1829 -182 + 4241, 

এক্ষেত্রে দেখা যায় যে, . 

, অযুগ্ম সুচকবিশিষ্ট পদগুলির সহগের যৌগফল-1+ (-18)+4. -83 
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এবং অবশিষ্ট সহগগুলির যৌগফল -4+(-139)+1- -৪. এই উভয় যোগ- 
ফল সমান হওয়ায়, প্রদত্ত রাশিমালার একটি উৎপাদক £+1 হইবে। 

এখন, রাশিমালার পদসমূহকে এরূপভাবে সঙ্ঘবদ্ধ কর, যেন প্রত্যেকটি সঙ্ঘ ৮+] 
দ্বারা বিভাজ্য হয় । এইরূপ করিলে, 

প্রদত্ত রাশিমালা - (৮5 1+%£) + (95 7 325) _ 01623 + 1625) + (82 + 92) +(০+1) 

(০1 1)1+ 82500 + 1)--1622(21+ 1)+ 9202 +1)+(0+1) 

(৮47 10002473239 - 165 +3%+1). রী 

আবার, 2 4803 165 ++] উৎপাঁদকটি একটি বিপরীত রাশিমালা 

(:9010:০98%] 9%01988109) হওয়ায়, 148 নিয়মে বণিত প্রণালী অনুসারে, 

০%1+929 - 1622 + 94177 (271) 70928 + 82) - 162 

[সমান সহগবিশিষ্ট পদগুলিকে সঙ্যবদ্ধ করিয়া] 

10271) - 9517 9002 + 1) _16%2 

(0217 1)2 1+ 3065 + 1) - 92 - 162 

-%2 +8%০ -_ 185 [2+] এর পরিবর্তে % বসাইয়া] 
»-(% _ 8%)(%*7+ 02) 
- (62 4]. -_32)(%2 + 1 ++ 62%)১ 

[% এর পরিবর্তে উহার মান % +] লিখিয়া] 
_ (22 8271) + 627 1), 

অতএব, প্রদত্ত রাশিমালা -(০+1)065 _ 324 1)052 + 6০42), 
ঙ ডু 

উদ্দা. চ., উৎপাঁদকে বিশ্লেষণ কর : 2725 _ 2188. £ 

পরীক্ষা করিম দেখা গেল যে, ০ এর পরিবর্তে -% বসাইলে রাঁশিমালার মান 
0হয়। কাজেই, ০- (+ 9) অর্থাৎ ০+29 উহার একটি উৎপাদক হইবে। 

অতএব, 29 +25 - 212--98- (23 +9%0:) _ (22 492) _ (19 4388) 

[%+ দ্বার! বিভাজ্য হয়, এরূপ সঙ্মে সঙ্ঘবন্ধ করিয়া] 
৬ 2206 12) _ ০6০ +9) - 1902 + 9) 

চু (০ + 9)(62 _৮- 19). রর 

145. হুউ সমাভ্র। (01706778101) নিবিশ্পিউ সলসমভ্র ব্রান্িমাল্লাল্ 
€)0190861890518 5স্তা)88810। এর) €৪শলীমঅক*ন্িপজ £ 

নিয়লিখিত উদাহরণগুলি দ্বারা প্রক্রিয়া প্রথালী বুঝান যাইতেছে : .. 
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উদ্দা, 1. উৎপাঁদকে বিশ্লেষণ কর £ 6%৪ ++ 28 +1160+10+ 805. 

প্রদত্ত রাশিমালায়, ৫.0 ধরিলে, উহার অবশিষ্টাংশ _ 9৮ + ৮০ + 362 
- (9৮ +০)0৮+ ৪০) ১, (1) 

প্রদত্ত রাশিমালায়, ৮৯0 ধরিলে, উহার অবশিষ্টাংশ _ 6৫2 + 1104 8০2 
. ক (8০ +০)09 + 90) ১৮৮ (9) 

প্রদত্ত রাশিমালীয়, ০. 0.ধরিলে, উহার অবশিষ্টাংশ - 6০2 +?2৮+ 2 
- (86 + %৮)(9৫ + 9) ১৮০ (3) 

এখন, (1), (9), (৫) দ্বার সুচিত ফলগুলি হইতে স্পষ্টই দেখা যায় শে, প্রদত্ত 
লাশিমাল।-(০+2৮+০(08০+৮+১০); [কারণ এই গুণনীয়ক ছুইটিতে, 
(1) ০-0 বসাইলে (1) দ্বারা স্থচিত গুণনীয়কদ্বয়ঃ (1) ৯-0 বসাইলে (9) দ্বার! স্চিত 
গুণনীয়কঘয় এবং (77) ০-0 বসাইলে (3) দ্বার! স্থচিত গুণনীয়কদয় পাওয়া যায়] 

বিকল্প পদ্ধতি (41660050159 170096709) £ প্রদত্ত রাশিমালাকে উহার অন্তর্গত 

যে কোন অক্ষরের, ধর % এর, শক্তির অধঃক্রম অস্্সারে সাজা ইলে, 

প্রদত্ত রাঁশিমালা -. 6৫ + (7৮ + 11) + (9 + ০43৫2) 

- 682 + (841 110) + (9৮+০)(0৮+ 3০). 

এখন; (৪৮+০)(৯+ 9০) এবং (6 এর সহগ) 6 এর গুণফলকে এরূপ ছুই 
উৎপাঁদকে বিশ্লেষণ কর, যাহাঁদের বীজগণিতীয় সমষ্টি এর সহগ (অর্থাৎ ৭৮ + 11)এর 
সমান হয়। পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, %9+০) এবং 8৫+8০) এই ছুইটিই নির্ণয় 
উৎপাদক । 

অতএব, প্রদত্ত রাশিমাঁলা ৯ 6৫ + 909 + ০)৫+ 9(৮+ 9০) +2৮+০0)0৮4+ 3০) 

- 2619 + (2 +০)+ (9 +80)19৫ + (9 + ০) 

-- (3 + 2%৮+০)(9%+ &+ 8০). 

উ্দা. 2, উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর £ 2 - 9% + 9%%2 - 2%2 - 4৫2. 

'স্পষ্টতঃ ইহা! %১ %১ & সমধ্থিত একটি সমমাত্র রাঁশিমাল] । 

ইহাতে ০0 ধরিলে, ইহাঁর অবশিষ্টাংশ | ৪৮ 
লু 21/5 -- 9%/2 - 4৪2 » 205 -%2 - রে ৃ 

»2( +2)0% 7 92) _ (2% +92)0 - ১০ (0) 

বার, প্রদত্ত রাশিমাঁলাঁতে % -:0 ধরিলে, উহার মে 
৫ | টে - 42 ৮7৮৫-৮+92)0- 2 - 22) ১৯ (9) 
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এবং প্রদত্ত রাশিমালাতে ৪.0 ধরিলে, উহার অবশিষ্টাংশ 
25 - 82% 4227 (-৮+%%)0-2+%) *** (8) 

এখন, (1), (9), (3) দ্বারা স্থচিত ফলগুলি হইতে স্পষ্টই বুঝা যাঁয় যে, 

প্রদত্ত রাশিমাঁলা স"(-_ %+ %% + 9%5)(- 2 4+1%/ _ 92) 

_ (0 2% _ 92) -_% + 92). 

বিকল্প পদ্ধতি 8 প্রদত্ত রাশিমালাকে উহার অন্তর্গত যে কোন একটি অক্ষরের 
(ধর % এর), শক্তির অধঃক্রম অনুসারে সাজাইলে, 

» প্রদত্ত রাঁশিমাঁলা _22 _ 9 + (2%2 - 22 _ 422) 
702 8972 + 9(% +2)0% _ 22) ী 

এখন, %৪ এর সহগ (অর্থাৎ 1) এবং %-বর্জিত পদ (60100 1700109009176 ০1 2) 

[ অর্থাত 2৫/+2)0% _ 22) ] এর গুণফলকে এরূপ ছুই উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর, যাহাদের 
বীজগণিতীয় সমষ্টি এর সহগ (অর্থাৎ, -8% ) এর সমান হয়। পরীক্ষা করিলে দেখা 
যাঁয় যে, -9(৮+5) এবং -(%_ %2)ই নির্ণয় উৎপাদকদ্য় । 

অতএব, প্রদত্ত রাঁশিমাঁল1 ৪ - 90% +2)2 _ (& - 9) + 2(% + )(% - 92) | 

০ -9(/+2)-(/- 92) - 90 + 2) 
-(০-%% -_ 292)(% -_% 7 92), 

146. ভুই লা! ভদকপ্রিক্ক ভঅস্ষল্রন্িম্পিন ছি-মজ্ (01 £0৩ 
৪5০০70৫ 09875০) লাম্পিহালাল্র খ০পাম্ীল্সন্ক নিপল * 

উ্দা। উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর £ 6৫2 +প2%+254115 +75+3. 

প্রদত্ত রাঁশির্ীলাকে উহা'র অন্তর্গত যে কোন অক্ষরের, ধর ৫ এর, শক্তির অধঃক্রম 
অন্থসারে সাঁজাইলে;,» 

প্রদত্ত রাশিমাঁল|- 6৫ ++ 11)+ (9৯2 + ৭৮48) 
_6%25+(79+ 11)9-+ (2৮4 1)0+ 8), 

এখন, ০ এর সহগ ( অর্থাৎ 6)১এবং ৪-বর্জিত অংশ [ অর্থাৎ (9৮+1)0৯+8)] 
'্লর, গুণফলকে এরূপ ছুই উৎপাঁদকৈ বিশ্লেষণ কর, যাহাদের বীজগণিতীয় সমষ্টি ৫ এর সহগ 
[ অর্থাৎ ৭৯+ 11] এর সমান হয়৷ এই উৎপাঁদকছয় স্পষ্টতঃই 209৯+1) এবং 8(৮+9)]. 

অতএব প্রদত্ত রাঁশিমাল। _ 6০25 + 909৮ -21)+8(৮+8)+02৮+ $)0৯+ 3) 

৮ 2019০+ (2৮+1))+45+8)198+ (2৯4 1)) 
-(8০+ 9৮ + 19029 + ৮4৪). 
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147, অতখাটিভ সপদিশন্বিন্ঠাস (ঞশা80567061705 01 19718) ও 

সডবনবদ-কল্রপ (£7০510178) দ্বাল্রা €০ম্নীঅন্ক ন্নির্পস £৫ কোন 

কোন স্থলে, রাশিমালার পদগুলিকে কোন এক নিষ্দিষ্টব্ূপে সাজাইলেই উহার গুণনীয়ক- 
গুলি সুস্পষ্ট হইয়া পড়ে ; কিন্ত অনেক স্থলে আবাঁর এরূপ হয় না। কাজেই, বর্তমান 
নিয়মের অন্তর্ভূক্ত বিশ্লেষণ-প্রক্রিয়ার জন্য কোন নির্দিষ্ট প্রণালী দেওয়া যায় না। 
স্থতরাঁং, নিয়লিখিত উদাহরণগুলি দ্বারা কতকগুনি পরস্পর-বিচ্ছিন্ন বিশ্লেষণ-প্রণালীর 
প্রতি ছাত্রদিগের দৃষ্টি আকুষ্ট করা যাইতেছে ; ইহা! দ্বারা তাহাঁদের আলোচ্য বিষয়ের 
সম্যক ধারণ হইবে । 

উদ্দা, 1. গুণনীয়কে বিশ্লেষণ কর হ (9 _ 42) + (82 - 4%2)2. 

প্রদত্ত রাশিমাঁলা - 922৫ _ 412৫7 8৫2৮ _ 422 
স্ন (92207 322) _ (424 + 422) 

[১ম ও ৩য় পদদ্বয়, এবং ২য় ও ৪র্থ পদদ্বয়, 'সঙ্ঘব্দ্ধ করিয়া] 
- 90092 + 2) _ 490৮ + 22) 

- (০2 +০৮)08৫, - 46), 

উদ. %. গুণনীয়কে বিশ্লেষণ কর 2 25+22%2 _-?/222 _ ৪. 

প্রথম ও চতুর্থ পদদ্বয়, এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় পদঘয়, সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া, 

প্রদত্ত রাশিমালা - (6£ _ 2£)4+ (022 _ 222) 
সু (2 +22)002 22) শা 12 (02 ডি 22) 

র্ -- (5 _ ৫2)10624+22)+%21 
(০ +2)02 -2)002 +%2 422). 

উদ্রা. ৪. গুণনীয়কে বিশ্লেষণ কর £ £3+%%5 _ 1 - %%, 

প্রদত্ত রাশিমাল৷ _ ৫৪ - 95) + (722 _ 215) 

- (%-_ 9)(%2 + 8 + 9) +7%0% - 9) 

- (০ - 9)1092 + 9 + 9) +7%1 

সু (৮ -- 8) (৮ +102+ 9) 

» (০ - 9)(০+9)(%+ 1), 

: উদ্দা, 4. গুণনীয়কে বিশ্লেষণ কর £ 4০ +199৮+ 9৮ _৪% _ 19. 

প্রুদত রাশিমাল1 - (4৫2 + 199 + 92) - (8 + 128) 

(26 48৮)2 _4(2,+ 96) _ (2০ + 89)109০+ 99) - 4 

_ (2799) (9০.+ 9৮ _ 4), 
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1. 6. গুণনীয়কে বিশ্লেষণ কর £ 2%% - 9৮০+ 6৮ + ৫০ - 16০. 

এস্থলে দেখা যাইতেছে যে, প্রথম, তৃতীয় এবং পঞ্চম, এই পদ তিনটি ৫ ও & 
অক্ষরদ্বয়ে ছুই মাত্রাবিশিষ্ট, এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ পদ ছুইটি এ অক্ষরছয়ে এক মাত্রাবিশিষ্ট। 
কাজেই, প্রথমোক্ত পদ তিনটিকে একত্র» এবং শেষোক্ত পদ ছুইটিকে একত্র, সঙ্ঘবন্ধ 
করিয়া, প্রদত্ত রাশিমাল1 _ (2 _ 5 + 62) + ০00৪ _ 9) 

- (৫ -_ 9%8)69% - 9৮) + 00৫ - 2৮) 

- (০- 9৮)109৮- ৪০) + 01 

- (০ -_ 2%%)(9৫ _ ৪৮ + ০). 

উদ্দা, 6. গুণনীয়কে বিশ্লেষণ কর £ 22 -%/2 _ ৪২ + 22440 _. 
প্রদত্ত রাশিমাঁল! - (০ -%2 - 2 + 22) + ০+% _ 2) 

12 (%-2)2)4+ (6 +% -£) 
্ -(০+% - ৪)(০-% + 2) (2+% - 2) 

-(০+%/-৪)10৮-%+2)+11 

-(০+%- £)(০-% +£+ 1), 

উদ্দ1. ?. গুণনীয়কে বিশ্লেষণ কর £ 
0209 105 _ 2%%9 + 0209 10902 _ 240. 

এক্ষেত্রে দেখা যাঁয় যে, প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ পদ তিনটিতে &ঃ উৎপাঁদকটি 
সাধারণ (০০:710072) এবং অবশিষ্ট পদগুলিতে ০3 উৎপাদকটি সাধারণ। 

কাজেই, প্রথমোক্ত পদ তিনটিকে একত্র, এবং অবশিষ্ট পদগুলিকে একত্র , 
সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া) প্রদত্ত রাঁশিমাল _ (৫229 _ 2093 + 9209) + (95 + 230 _ 2৫49) 

ক 3062 - 2৫ +- 92) + 3 (92 ৮ 02 - ০০) 

- (৫2 _ 2৮ +02)(%9 +&9) 

- (৫-- &)2 (০4 %)(65 _ ৮ 4+ 92). 

প্রশ্নমাল। ?9 
গুণনীয়কে বিশ্লেষণ কর ঃ 

1. 29৮০2 +৮715 % 2৩ +০2-০-1. 

&/ 8, ০9-22-০171, 4, 90042 + 1) +0%2 + 02). 

5, 2 - ৮5 + ৮৮ 29৫. 6. 222 +%2) +2%(62 + 62). 

7. ০2 +2% -%2 - 82. ০ - 0০ -- ৮০408. ২ 

/9. (225 + 8৮) - (2০ 4+ 822) 10, ০6৫+০) -৮(৮+ ০), 

11, 42 +8০- 198০ -- 982. 2, 2202 10622 - 12%2 - 90৮৪. 



২৮০ সহজ বীজগণিত 

8. ০+-%১৪+ 222 _%22, 14. 1622 _ 16৮47 198 -_ 9562. 

চা +2%৮) + ৮5(9% + ৮), 1 05 - 2727 1+ 97072 705, 

17,৬ ০04৮- 905 _ 23 _ 8£. 18৮ 23০ - 9%) +%3 (2৮ -%), 

19, &3 + 68 + 10 + 8. 20: 23 - 1722 +85%- 195. 

21, 85 +1892৮- 2742 - 2785. 29. 22 _22& +%2-2+%. 

28, 42 - 4৫৮+৮ -6০+ 8৮. 2%” প% _ 9০25 + 20502 _ 20804 04. 
(85. ০ _ 99৮4 40202 _ 6০৮3 + 492. 

16, ৪2 + 9৫৮ 7982 +20+ 286. 7. 22 -_4% +9%2 + 22 _9%%. 

28. 72 + 277 _ 67৮7 _ 42970 + 072. 

29. ০ _ 10 _ 1580+ 2102 + 5০০. 
38 22 4+44(4৮ _ 9) + 20484 56). 81, %2 -8০(9৮- 1) +4৮09%৮ _ 3), 

89. 92(০+ 9) - 904 - 1) - 82. 858. ৫2 _ 02 _02 _ 9%৯০+০--০9-০. 

54. 5/০2 42 -- 922 + 198 + 4% - 6% 1122. 

8৮5, 925 -_ 4৪2 _ 24 + 16%5 + 20% - 182 + 109. 

86:/ 2204 _ 50502 4806 _ 2505 +0222 _ 30502. 

27. 9৮9 + (2- 36)%2 - (9৮ + 9০৮) + 892. 

88. (৫27 82)%5 _ %29(2% + 9) + 2202 _ &3), 

০89. 204 _ 63 +6%2 _ 5 + 9. 40, %5 - 4৫4 _ 1992 + 182 14০ - 1, 

41, 25 + 62 + 42 + 528 + 62 + 282. 

/4ুঠ 222 +2%-85 2402 _ ৪2. 43, 5 606 _ 1861 -5ঞ+1. 

44, 402 -42% _ 902 + 19 _ 982. $ 

45, 05 _%£ + 0203 _ 022 104০ - &9. 4% ঢেও 1122 41149 + 8. 

148. ল্িভ্ভিপ্র উল্গহত্র পহ্যাক্ন। £ 

উদ্দা, 1. ৫৪ + 795 _ 29৮০ এর গুণনীয়ক নির্ণয় কর। 

প্রদত্ত রাশিমালার পদসমূহকে নিম্নলিখিত দুই প্রকারের যে কোন এক প্রকারে, 
ছুইভাঁগে ভাগ করিলে দেখ যাঁয় যে, প্রত্যেকটি ভাঁগই ৫+9% দ্বারা বিভাজ্য । 

(1) (%৩-8৪)+%82(6- 9৮); (2) 2(৫2 _ 482) +1192(6 -2%),৭ 

প্রথমোক্তরূপে বিভাগ করিয়া, ও 

&% + 2 _ 223 - (4৪ - 8৮৪) +৭৮5(৫ _ 9) 
1 (৫ - %)10০2 + 9৫৮ +- 482) +৭92] 

লু (৫ --229)(92 + 2৮ + 112), 

1 
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উদ্দা. 2. গুণনীয়কে বিশ্লেষণ কর £ 2 + (০ + ৮)+ 8০০ _ (9৮ + 8৫), 

ঠ এর অধঃক্রমিক শক্তি অনুসারে সাজা ইলে, 

প্রদত্ত রাশিমাঁলা »-০2 +9(% _ &)০+ (9০ _ 6৫৮ + 2৮5) 

০2 4800 -_ ৮)০+ (9 _ ৮) _ 9) 

»-০2 + 109৫ 7 ৮) + (০ - 9)1 + (9৫ - ৮) - 9৯) 

৮2121 09 - ৮) + (৫ -- %৮)1% + (9৫ - ৮) 

1০ + (9 - ০01 + ৫4 - 2৮) 

- (০472০ _ ৮)(০%+& - 9%৮). 

উদ্দা. ৪. গুণনীয়কে বিশ্লেষণ কর £ 2 _62% +8%2 _ ৪2 + 272. 

£প্রদত্ত রাঁশিমাঁলা - (5 -6০% + 9%/2) _ (%/2+ 82 _ 21/2) 

- (০ - 8%)2 _ (/ - ৪) 

-1০-9%)+(/-০)1106- 9%)-( - 2) 
(০ _ %% _ 8১৫০ _4% 12), 

উদ্দী, 4. গুণনীয়কে বিশ্লেষণ কর £ (৫2 _02)662 _ % 2) +- 40%. 

প্রদত্ত রাঁশিমালা _ 2222 _ %2%2 _ 0222 +-৮2%2 4+- 40%2% 

-ত (02202 10212 + 28) - (922 + 0222 _ 2272%) 

-- (%+ 2%/)2 _ (০%/ _ 92)2 

৮ 10৫০7 ৮%)+ (6 _ ৮৮)1106% + ৮%)_ (৮ _ ৮০) 
- 16 - ৮) + (47 ৮0110 + ৮) - 06 - ৮02]. 

উদ্দা. চ. ১গুণনীয়কে বিশ্লেষণ কর 2 ০+6০৩ + 45 _ 162 +-6. 

প্রদত্ত রাশিমাঁলা ০ (2£ + 623 + 92) _ (522 + 152) +6 

_ (22 7+852)2 _ 5022 +8%)7+6 

- 102 + 92) -_ 91102 + 92) - 9] 

(02 3- 92 -০5)022 + 92 - ৪), 

উদ. ৪, গুণনীয়কে বিশ্লেষণ কর £ ০*+ %23% + 82212 +- 297/3 +%*, 

প্রদত্ত রাশিমালা » ০£ + 2222 +%£) ৮ 22725 + (225% +22%5) 

সন (62 12) 2 +- (0%)2 +-2(029052 +%2) 

102 +2/2)4+28)2 ০ (62 +% +-%2)2. 
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উদ্দা. ?. গুণনীয়কে বিশ্লেষণ কর £ (০-1)06- 2) 3)02+-4)+ 4. 

এখন, (- 1)0০- 9)(০+8)(2+- 4) 710০ - 1)02+- 90102 - 92)0৮+ 4) 

- (%2+ 2০ -_ 9)(62 4 % 8), 

কাঁজেই, %5 + % এর পরিবর্তে ৪ বসাইলে, 

প্রদত্ত রাশিমাল! - (৪_ 8) 8)+4 
85 -_]1124+98-(2-4)(2- ৭) 

রে 1 » (02 4+ 22 -_4)025 + 9 - ৭), 

| টীকা । বিশেষরূপে লক্ষ্য করিবে যে, উপরিপ্রদগিত ছিপদরাশি (১2010181)- 
গুলির গুণনকালে, ৪+৪ কে %£- 1 এর সহিত এবং ৪+4 কে 2 এর সহিত গুণ 

করা হইয়াছে । 

উদ্দা. ৪. 2+%- এবং %% ৮ হইলে; 

(1) 2£+%£ এবং (1) %১_%2% _%%/2+%5 এর মান & ও ৮ তে প্রকাশ কর। 

() 2£+5- (22 +%5)2 _ 2522 »16+%) _ 22712 _ 92582 

কাঁজেই, নির্ণের মান - ৫৯ _ 95) _2৮5- ৫ _ 4৫2৮5 4 98£. 
(1) 2৪ -০2%-224+%১ -226০-%)-%/2(৮ -%) 

-(০-%)002 _-%2) 

- (০-%)2(৮4+%) 
-10০4+%): _ 4106 + %) 
(৫2 _ 462), 

উদ্দা, 9. ০2 +9%-9% হইলে, %£ _-%3 ++ এর মান নির্ণয় কর। 

ঠক 08402 +9%- (0£ 109 1+2)- 2003 _ 1) | 

_2(02 ++ 1)- 902 - 10062 ++ 1) 

-০(০2 +2+-1)122 - 96০ - 1) 

(০2 ++ 10062 - 9 +%), 

অতএব, নির্ণেয় মান ৮৫22 +০+1)৯% 0০, ৰ 

ৃ উদ্দা, 10. ০+৮-০ হুইলে, চা 

0 405 +0£ _ 22065 _ 2622 _ 29282 এর মান নির্ণয় কর । 

প্রদত্ত 'রাশিমাল1- - (2৮205 + 23202 + 2022 _০£ -_৮+- ০0) 

» (০7৮ -০)0৫- ০+০)0+৮7+-০)0৮+০- ৫) 

এবং 0, কারণ ৫ 1 ৮০০০, 
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প্রশ্নমালা 8০ 
গুণনীয়কে বিশ্লেষণ কর £ 

রঃ 

ঠা 8,./ 

০ 

৫ 
১. |] 

185 

16, 

2, 

19, 

%1. 

28. 

25. 

27, 

28. 

29. 

80, 

রি 1, 

৪%. 

85. 

" হ7, 

১1 

এ 
42. 
44, 

 &লড, 

:£6. 

47, 

48. 

49. 

ঢ৪ 4825 419 419. 
09 622 +112-6.৮ 

29 -- 4০2 ++, 

টে -- 622 + 182 - 10. 

টে -9৩-০2+182-10,. 10. 

4 47825 822 -_ 302 + 896. 1%. 

2৩ -- ৭০2 +192-15. 34. 

2৩ _ 622 1929, 16. 

9 --92%2 -10%5. 18, 

8০3 - 9৫2৮ _ 2899. ১620." 

225 +-522 49 - 3. ৯99. 

2০১ - 2০ -_ 05. 24. 

৩ _ 62%2 + 95. 6, 
24 44022 _ (০৪ _ &2)2%5,৮ 

৮ 239 +- 5০2 - 2% - 6. 

০ ৪ ৯ ৩ 

চেও 79০5 +96% + 24. 

2৩ 41505 _ 20 -_ 94১৮ 

ঢে৫ _ 305 90 +1%+%0.৮ 

টেক _ 5০5 722 14192 +0. 

০4 -72৩ 47922 1+-26% _ 56. 

৩ 8০112, তা 

2:03 নি 922 স্প রতি 

০১ + 4০2৮ - 93. 

8০3 +4- 3৩৩ 

৩ --3০--9, ভা 

8১ 4825 -৪৮-- ৪. র 

22 +৮০ - (5 - 9০৮ + 2৯2), 

০4 42002 1+%2)2202 + (22 --%/2)204,.৮ 

02 4+ (০9 1%) - 222 + 52% - 92. 

20৮ 7) -- 2০2 + 8৮৫ + 2) + 9৮2, 

০24 4%+ 92 7+ 92 -22৮ 8%. 

04409 + 82 +0% - 9. 84. 

4০% _ 90%৭ + 2422 + 6 - 9, 586. 

ঢ£ -৯9৪ + 90৫ _ 5.৮ 88. 
241/+ 1+-021/2 - 22 4 22%5 + 1. 40. 

(%2 - ৮2)0৮2 +%2) + 9022 +- 2)2%. 

2৫ _ এও _ 002 4102 4+4 

£এর্ণ+ 1225 _525 98০4 19.৮ 
০+ _ 523%/ 1 622%2 529 +%4. & 

ঠ4 _ 59 4142 _ 202 +16. ৮ 

৬ ৪ 

48, 

402 _- 4০৮ _ 882 42 190 - 96৪. রা 

ঢের _ 409৮ _ 8025 + 6228 - 64, 

2 2০9 1922 _ 2০41৮ 

22 _ 2০৮০ _ (৫০ 02022 +- 805. 

22(/2 - 22) + 42 _ %£ 182৮, 

0£ _ 6৩ ++ 162 - 18 + ৮৮৮ 

০ - 79৮171402৮2 -_ 1465 ৮ 4৮৫. 

০ + 4059 1122 7902 71 95. 

&4 4149৮ -_- 102৮2 + 409৭ 1৮2, 
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6০. 

51. 

52, 

১. 

54. 

59. 

66. 

৮2, 

নির্ণয় কর। 

সহজ বীজগণিত 

৮4 +823 + 242 + 89৮ -- 90. 

(০4 1)0% +9)(৮ -£)(2 -6)+ 19. 

(০ 9) + 29)0৮+ 4) 47 5) -- 960. 

20924 1)02 - 9)(9৮ - 9) - 69. 

৮৮০(৮- ৫), %--৮(০-০)১ ৪» ০0৫ _ ৮) হইলে, রর 

2%(0 +%) + 50 + 2) +2(৪ +০) +82%8 এর মান নির্ণয় কর। 

০৮:৫৪ 02) ৮৮82 _025 2-€2 _০৪ হইলে, 
(/-2)(/5 _ ৮০)-%(% _ 2) +(% +))+3 এর মান নির্ণয় কর। 

ঠ+--4 হইলে, ০2 -9(% _ 2) _ 3 +90% _ 8 এর মান নির্ণয় কর। 
2+/-5 এবং ৮-%/-6 হইলে, %2 _-%/2 +4+14% _48 এর মান 

58, ৮+%- ৭৪ এবং ৪-%- »/% হইলে, 82%(%5 +০০) এর মান নির্শ কর 

সর 

ঢা. অভেদাবলী (06706698) 

149. পূর্বববণিত সুত্র ও নিয়মাঁবলীর সাহায্যে, ত্রয়োদশ অধ্যায়ে প্রদত্ত 
অভেদাবলী হইতে অপেক্ষাকৃত জটিলতর অথচ অত্যাবশ্যকীয়, অভেদাঁবলীর বিষয় 
আলোচনা কর! যাইতেছে । 

অভেদের সত্যত! প্রতিপন্ন করিতে হইলে, নিয়লিখিত সাধারণ নিয়ম কয়েকটি 
' সর্ধদ। মনে রাখ কর্তব্য £ 

() কোন অভেদে, যে পক্ষ অপেক্ষাকৃত জটিল, সেই পক্ষকে সপল্ ঝরিয়া 
অপর পক্ষের তুল্য করিতে হয়। 

(1) কোন অভেদে, উভয় পক্ষই জটিল হইলে, উভয় পক্ষকেই উহাদের লখিষ্ঠ 
আকারে পরিবন্তিত করিয়া উহাদের সমতা' প্রতিপন্ন করিতে হয়। 

(11) কোন কোন ক্ষেত্রে, অভেদস্থিত কোন পদের পক্ষাস্তরকরণ, বা উভয় 

পক্ষেই কতক পদ-সংযোগ, দ্বারা অভেদের সমত৷ প্রতিপন্ন করিতে হয়। 

(1৮) কোঁন কোন ক্ষেত্রে, অভেদের অন্তর্গত কতকগুলি পদেন্ন পরিবর্তে একটি 
অক্ষর বসাইয়া অভেদের সমতা অতি সহজেই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। 

নি্ললিখিত উদাহরণগুলি দ্বার! প্রক্রিয়া পদ্ধতি দেখন যাইতেছে 

উদা. 1৯/প্রমাণ কর: 50৮- 2 - &)0৫- &)+ (০ - 9)৮-০)(০- ০) 

+ (৮. 6)0৮- %)(6--)- -(৮-০)(০- %)(৫ - 6). 
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চ--:& এর পরিবর্তে %, ৮-৮ এর পরিবর্তে ? এবং £-০ এর পরিবর্তে ” 
বসাইলে, 0 --2 -& - &, 7--0-০-6, 5 

বাম পক্ষ -29( -?) +1(?-) +700 -?) 
₹- -(৫--%)0-)(9 1) 

লিটনের ভাতা? 

রি |৫-%” 74১27? এর মান বসাইয়া]ু 

উদ্দা, %. প্রমাণ কর £ (% +2)2(92 +% + 2) 4 (2 +2)2(%+ 2% +5) 

রী +(0০+%)2(2+% 1+ 92) + 9(% +2)(2+ %)(2 +%) 

- (9 +% +2)6 + 2%% +2)(০ +% + 92). 

"/+-2 এর পরিবর্তে ৫১ ৪+% এর পরিবর্তে ৪ এবং £+% এর পরিবর্তে ৫ বসাঁইলে, 
০1০. 2৮ +% +285০0+০৯ ০ 4+%% + 25 &+৮০-০+% 4 %. 

) 

বাম পক্ষ _%2(৯+ 0) + 826 + ০) + ০2০, ++ &) 4208৫ 

স্(৮+)0০+ ৫)(০ 72) 

- (9 4+% 4+2)(2 41 29% 4 2)0৮ +% + 92), 

উদ্দা, 8. প্রমাণ কর: 2৩ + 00 +2)22 + 1908 +2)22+80% +)% 

*..4(82 +- 2 1 02)%5 + (০ + 6% +2%2)(2 + 92)2. [মান্রীজ, 1881.) 

- , « বাম পক্ষ -০9 +825.190% + 2))+ 8.5.12(% +2)5 +1908 +2)) 
-[2+2(% +2)]3 ₹ ০ +9%% + 22) _ [29 + (6 +%2)5 

(2%)১ + 8(2%)2 (০4 92) + 9(2%)06 + 22): + (০ + 92): 

-8%৩ + 192 (6 + 92) + 6%(2 + %2)2 + (6 +92)5 

- 4219 + 90০ + 92)) +16% + (6 + %2)1(6 +92)£ 

নল 4089 +9%% + 62)%2 +(+6% + 22)(% + 22). 

উদ্দা. 4. প্রমাণ কর £ 2945 +6২ +242/2-(০+%+2)১ _8150/-2)8 
4 %(2 রি 0)2 শা £(% রি %)2]. 

পক্ষাত্তরকরণ দ্বারা দেখা যায় যে, ইহা নিন্নলিখিত অভেদের সমতুল্য 2 
8120% -2)2 +%(5- 2)2 +5(6 -%)214-24%5 

»(০1+% 1+2)3 ৮০5 78 58, ০০০, ১৮৮ (৫) 
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এখন) 8150 _2)2+%0 -2)2 + 206 -%)21+ 2422 
».81(%£ -2/51+5)+06 _ 92 122) 

ও 18062 _ 9%% +-%2)) + 942 

-81(/5 + 22) 7022 + 22) +2065 +%2) _ 22%2 
_ 2/22 _ 22% + 8221 

_:81(%2 +52)+%052 452) 32055 +2)+ 2৮2) 

-8(/+2)(2+2)0+%)-৫০+842)-29 78? 723 

পক্ষান্তর করিয়া 2৮১ +%9 + ১ 42422 

১ _(০+%+2)৩ -81009-5)5 +%02-2)2 7 তে 9). 

উদদা. ৮. শি করত -৮৮-০)(০- %)(৫ - 9) 

-৫(৮-০)0৮-৮)0০-০)+ 9০ _৫)(৮ - ০) - ৫) + 00৫ - ৮)(৮ - 2)(০ _ ৮), 

ডাঁ”নদিকের প্রথম রাশি - ০৮ -০)৮2 -2(৮+০)7+&০] 

-০2০(-: ০) - (৯ _ ০2) + ০০৮ _ ০), 

ডা*নদিকের দ্বিতীয় রাশি - 8০ _ 2)122 _ %(০+)+ ০০) 

29০ - ৪) _ ০৮6০2 - &2) + ০6০ _ ৫), 

ডানদিকের তৃতীয় রাশি -০(০- ৮) - (৫4৮) ৫) 

-ঠ2০0(৫ _ ৪) _ 20062 _ 92) + &৮0(৮ - &), 

*  ডা"ন পক্ষ [উল্লঘ্ভাঁবে (দ:61০8115) যোগ করিয়া] 

'_₹51(৮-০)+৮০-০)+০(০- ৮) 214(62 _০2)+ 866: -) 

“100০ - 82) + ০০৫1৯-০)+ (০-০)+ (৫- 6) 

০.0 -16৯-০)0০- ৫)(০ _ &)) + ০.0, 

হত সন, সি এবং সানা, নিয়ম 183] 

- (৮ -০)(০ -9)(৫ - &), 

উদ্দী. 6. প্রমাণ কর £ 
(1 -22)00-%2)0 -2)- সিনঠিরাঠ 2 

-০(] 1+0%/2)01 _ ৮2০2 _ 82 2282), 

বাঁম পক্ষ ৮ (1 _%2)(01 -%2)01 -৪)- (০/279-)(2/5% 08245 

৮11 _ (০2 +% ৮৮5৯) £ ০22 225 2285520221৩), 

* 4 (0/2)2065 রি 2722) 1 (0%/2)0/222 422 5 $ ০০০০) 42205 2) 
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_ (12 -2 _ ৪2)+ (/222 + 8202 42022) _ 22225 _25%/225 

_ 25062 7+%2 4+ 82) _ (8222 + 852 +2%2) _ 2%5 
(122 -%£ 22) -2% _ 85002 +2 492) _222% 25 

৮] 7227-02-22 222 +2%৩ _ 22005 +%2 + 5) -25%2 82 

(1 -02-%2 _ 2১ _ 922) +2%2(1 -০2-%2 - ৪2 _ 2%2) 
০ (]. +০%8)(1 _ ০2-12-7227 221/2). 

150. সাশ্পেন্ষ ভিত (09070160781 10978116155) 8৪ এখন আমর! 
কতকগুলি আবশ্তকীয় সাপেক্ষ অভেদ প্রতিপন্ন করিয়া, উহা হইতে আরও কতকগুলি 
অভেদের সত্যতা সাব্যস্ত করিব। 

151:৮-+৮+০-0 হইলে, প্রমাণ কর *যে, 

চী (1)+2+8+০2- -2(06০+০2+ 26). 

এখনঠ (++ 6)5 ল %£ + 92 4+02 ++ 99০ + 90৫ + 2০7, 

0%-%&2 +৮2 405 + 90৮9০ + 66 + ০). 

পক্ষান্তর করিয়া) & +৮+০2- - 20৮০ + ৫৫ + ৮), 
/ ঙ 

৮৮৫ 
(2) 2০169 4 ৫১-"8০,6০, 

এখন) 3 +%3 465 - 9৫8০ 

--(৮+৮+০)(62 + 2 4+6£ _ ৮০০৫ _ %)- 0, 
0 ৮* (2 +&2 1705 _ 9০ _ ০৫ - ০) -0,. * 

পক্ষান্তর করিয়া, &৪ +%9+০৩ 8৫০. [99 নিয়মের উদা. 10 দেখ |] 

(3) (6০+০০+০৮)০-৮০০+০০০০+০০৮০- (৫24 ৮2+62)5, 

এখন, (৪০ + ০০4 &)2 » 8205 40502 7+- 0202 + 2000০ + ৮+-০) 

0202 40202 4202 424০ * 0 
0202 40202 4+ 02092. 

আবার, উপরিপ্রদশিত (1) হইতে, ৮০+০০+০৪- - $0৫2 + 2 +02)১ 

(৮০+০%+ ৫৪) _ ঠ(92 + 82 +02)2, 

কাঁজেই, (৮০+০০+৫)২ _ 202 4+6802 428» (৫2 4824 02). 

(4) ++ 64752062651 62221+222) 
সপ 26221 62122)2, 
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এখন, 2৮202 4 90242 + %%202 _ 04 _ &4 ০4 
(০+৮+০)(৯+০-০)(০+০- ঠ)(০+৮-০) 

] ০০৯৮ (৮+০-৪)০+০- ৮)(0০+৮- ০) [নিয়ম 142] 

- 0. 

কাজেই, পক্ষান্তর করিয়া, ৃ 
০41৮4 + 05 - 20202 + 20202 + 99262 »- 2(8202+ 0202 + 4202) 

০ $(০ +62+62)5.  [(3) হইতে] 

ৃ (5) ৪5+৮5+০০- 62606061021 26) | 

সম 00002 1024-02) 

স্8(৫2 16217 02)05 + 63 108). 

যেহেতু, %+৮+০-.0, অতএব, পক্ষান্তর করিয়া +৮- -&, 

(০+ &)০ *(-০)5, 

অথবা 5 + 5৫4 1032 41029 + 59044 ৮৮ ৮ -65. [নিয়ম 121] 

পক্ষান্তর করিয়া, &5 +৮5 +05 
» - 5৫4৮ - 1029825 - 10293 _ 5৮4 

- 58099 + 92৮ + 2062 + 05) 

- 686৫ + &)(62 + ৫৮702) [গুণনীয়কে বিশ্লেষণ করিয়া] 

৮০ -8৮(-০)16+ 9) - 6), [4 ৪+৮-৮ ০] 

স্" 6000 106 + 9)(- 0) _ ৮ ৮ 50260 - 9০ - ৮০ - ০৮) 

- - 8০৮০ (৮০ + ০৫ + 2) -5%%৫« +02 762) [(1) দ্বারা] 

_ $(62 + ৮2 +02).8%0০ 
»&(%: 162 4+02)06১4+8১4+03)5 [যেহেতুঃ &৪ +১+০১- 8৫৮০] 

€ ১/%7 167 +07-726006041 021 06)2 

| আনা (02 1021 092)2009 765 405)» ০ 

« যেহেতু, &+০+০.-0 অতএব, পক্ষান্তর করিয়া ৫+৮- -০ 

(৫7 6)? _ (-০)15 

অথবা, 6? +768৮+9165%2 +8504৮3 + 8595 £ + 21625 176০ +%? 

৮ _07, [নিয়ম 197] 
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পক্ষাস্তর করিয়া, &৭ +৮7 767 
-- 7০৪৮ - 910592255৮3 _ 3503৮ - 212৮5 - 76০ 
- - ০565 +9+৮+ 5১৮2 + 542৮9 + 9০৮ + ৮5). 

_ 7৮৫০ + ৮)(৮4 + 9০১৮ + 8275 + 2০৮১ + ৯) [বিশ্লেষণ করিয়া] 

সু - ০৮(-০)0&2 +-০৮+02)2 ₹ ০৮০62 + &৮ + &2)5 

42246 7০79৮)5. [6) এর নিয়মাচসারে] 
- (৮৫ + ০৬ + ০) 2,3০০ 

- 2.(-8-৮27) 4৫5 +৮৪ +০3) [(9) এবং (3) হইতে] 
০ নাকে +2 4 02)2(05 1+৮০ 705), 

উদ্দ1. 1১/ প্রমাণ কর £ & _:8)5 4 -2)5 +(০--)3 
টু “7308 -2)0 _ 9) -%), 

%/ - এর পরিবর্তে ৫, ৪-গ% এর পরিবর্তে ॥ এবং ০-% এর পরিবর্তে ০ বসাইলে, 
০+৮+০-%-2£1+2-7+2-%- 0. 

&৩ +-83 103 _ 3০, [(9) হইতে] 

অথবা, (%- 2) + (৪ -%)5 +(2-8)৩ -8(% _ 2) _2)6০ -%), 
/ [০, 6, ৫ এর মান বসাইয়া] 

এ (%-%)5 +0-)5 +0৮-%)5 উদ্দা, 2. প্রমাণ কর £ এত টন £ 

৪৪ _(9-5)2+05-%)5+(0০-%),0/- 2) +68-)৭ + (০ -&)5 
2 3 | 

% _£ এর" পরিবর্তে ০, এ- এর পরিবর্তে ॥ এবং ০-% এর পরিবর্তে ০ বসাইয়া, 

০&২+৮+০-%-৪০+৮-%+%-%-9 

05 + 5 +05 7802 1৮2 1+025)03 1765 4039১ 

চেছ +৮5 7০5 _ ০54৮5 405 ০5 4৩ 4৫5. 
৫ 5 ৮ 5) 3 

৫5 6, ৫6 এর মান বসাইয়াঃ 

(9-2)5+(0৪-%)5+৫০-%)5 _ (৫ -2)2 +(৫-)2 + (৫ -1 ১2 
৮ 2 

রঃ (%৮ ৪) +05--%)১ +0৮-%)5 
১ 

অথবা, 

বী__১৯ 
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৬ উদ হু, ঠ+%+2-0 হইলে, প্রমাণ কর ষে, (%7+০-2)3+(9+2-%)5 

+06৮1+% - 2)১-80% 4 -2)(02+2-%)06 +% _2)- - 24282. 

%+-:% এর পরিবর্তে ০১ ৪+০-_-% এর পরিবর্তে ৮, ৮+% -৪ এর পরিবর্তে 

০6 বসাইয়া, ০+৮+০-(/+০-%)+(2+-%)+(0০+% -2)-+%+2২০0, 

কাঁজেই, ০3 +৮9 + 035 » 8৮০. ট 

%, ৮ ০ এর মান বসাইয়া, (% +৪-2)২ +(2+০-%)৩ + (৮+% _2)২ 

-8(%/+2-০)65+ -%)(৮+% - 2). 

আবার, যেহেতু ৫+৮+০-০+ অতএব, পক্ষান্তর করিয়া, 

-ু -(৮+০) +02+9-%)+(0০+% -2))- _ 9, 

০ - (০ ++) -(6০7+% -2)+(0% +2-%)- - 2%5 

০. -(০+০)- -18+০-০)7+(05+%-%))- - 22. 

৪০৮০ - 2(- 9%2)(- 2%%)(- 9০) - 242/2 ; 

অতএব, ৪9(/+2-2)02+৮-%)(% +% - 2) » - 242%, 

কাজেই, (/+-2)3 +05+%-%)5 +02+%-2)3 
-98(%+2-2)(21+০- %)(৮ +% - 2) - 2422, 

রা 

রর 
স ্ উদ্া. নিরিহ 17092 _ 0%১ 27502 -৫& হইলে, দেখাও তে। 

“3 1+1%5 123 -_92%-7(১+93 465 _ 30). 

এখন5' 24785585782 85-8245৯-2৮ 

02 402 102 _ 8০ -০৫ - & 

% _ 2 (82 _ ০0৫) - (02 _ ০৮) 

62 _ 05 446 _6% 

--(৯--০)(+০)+ 409 _০) 

»(৮-০)109 470) + 61 

»- (৮ --0)0৮ + 9 2). 

তন্দ্রপ, £-৮-(০-০)(০+৮+০)১ এবং ০-%- (০ - &)(০+০ 44) 

এখন, ঢে৩+%9 4723 - 2222 

| ৮80০ +%/472)10% _2)5+(2-2)2 +(০-%&)21 
স্পঠ(ঠ2 192 +02 - ০০ -০% --৮)1৫৮ -6)2(+% +6)2 

+ (৫ -৮40)2(6 + ৮ 1+-)2 + (০ -_ ৪)2(& + ৮ +)21 
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(2 +৮2 402 _ ৪০ -6৫ - &৮) 

৮ %169-)2 +(০-) +(৫ - &)210% 4৮ +6)2 

7০0 +৮+0)20%8 + 02 4+ 05 _ &০- ০০ _ %7)£ 

-1০+০+০)0%2 +62 1702 _ ৮০ - ০৮ 5 ০7] 

- (৫3 +%3 +03 _ 86), 

উদর. 5. ৩-০+৮+০ হইলে, প্রমাণ কর যে, 

90৩ - 9৮)(৩ - 2) 4903 - 9০) -_ 99) 4+ 3(5 -%)(5 _ 9৮) 

- (3 -9%)(3 _ 99) - 2৫) + 8০. 

বাম পক্ষের ছুই পদের সমষ্টি - 5৪ _ ৪০015 _ ৪) + (ও _ 2)] 
সু 803 -- 9%০)19৬- 9৫৪ + 9) 

- 803 -_ 9৫) % 9৫ ; 

এবং তৃতীয় পদ (-9০+ 9০)($_ 22) _ 2৮) 

-(১-- 9)($ -_ 9)($-_ 2৮) + 9009 - 9%)(5 -- 9), 

কাঁজেই, বাঁম পক্ষ -9(3-_9)90+ 105 -_90)(-- 9%)($ _ 2%৮)+ 9005 - %%)0 - 98) 

- (ও -9%)(9 - 99)03 ₹ 9০) +9%015(5 _ 96) + (ও -_ 29)(5 _ ৪%)). 

8৪ - 2৫) + (3-_9%%)($- 2৮) ল (55 _- 909)4+ 152 - 950৮ + ৮) + 4291 

লু 292 -- 2906, + 971০) 4+ 44 

_ 2392 -- 99.$ 4 40% 

- 400. 

ৃ বাম পক্ষ _-($- 2%%)(৩ - 9৮)(5 - 9৫) + 8০, 
১ 

6.» ৭-০৫+০+0 হইলে, প্রমাণ কর যে, 

(৩-%)($- ৮)0-০)- (৫4৮ +০)6৯০ + ০৮ 10৮) _ ৫০. 

বাম পক্ষ ওএ _-(৮+৮+9)92 + (৮০ + ০47 %9)3 - %০ 

39 --9.$2 +(৮9৫+ ০০ + ০৮), 1 ৮4০) _ 86৫ 

-(৮০+০%+ ৫৯)(০ + 0740) _ ০৮৫. " 

কল্ত, 

উদ্দা, 7,০+৮+০+০-0 হইলে, প্রমাণ কর যে, 

(৫ + &)0% +০)৮+2)-(৮+)(৮+)(৮+০) 

-(০4-2)(০+-2)0০+ ৮) 

(৫4 ০) + &)(0+ ৫). 
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যেহেতু, ০+৮০+0+৫- 0১ 

অতএব, ৫4৮. -(০+2) 

পি 2+০- -(৯+৪), [পক্ষাস্তর করিয়া] 
&+2- -(৯+0)) 

(০+ ৮)(০+০)(৮+)-(৫৫+৮)1-(0৮+ 201 (৮46) 

»(৫+ &)(9+2)(9+ 6) 

টা _ (৮+৫)00+ 2)(0+ ০). 

এইরূপে, (০+ ৮)(৫+-০)0+8)-1- (০+০)10+০)1-(+০) 

(০ +2)007+০0)09+0) 

, -(৫+9)(0+6)064+ 9) ; 

এবং, (৫+ ৮)(৮+ ০0)0৮+0)- -0০+9)1- (৮+2)106 + 8) 

1... _(০+0)(৮4+ 2)(6 42) 

- (৫+৫)(৫+ )(৫ + ৫). 

উদ্দা, 8. প্রমাণ কর £ (9+০-2)3 +(2+০-%)3 +(01+% _ 2)3 + 2425 
- (2 +%-2)5 + (0 +9)5- (০+ -8)5 _6০(৮ - 2%2)(% +%), 

2+%-£ এর পরিবর্তে %, %+5 এর পরিবর্তে » এবং -(০+%-2) একর 
পরিবর্তে ৫ বসাইলে, ০+৮+০-০+%+ 2, 

০407 22 - 2, 

৫010 -2, 

%+৮- %(০+%) ; 

১ ডান পক্ষ (58৮৮ 8196) 
 (2০+% -2)৩ + (842) +1- (৮+% - 201 +8.৮(92 _%).2৫০+%) 

৮7১ +%9+057+306+4)(৯4+০)6০ + €) | 

--(৫৪+৪+০)৩ 

- (০+%+2)5 
10 1+2-2)+0+2-%)+ (০+% _2))৯১ 

[যেহেতু, ৫+2-2)+(5+০-%)-0+-2)-+%1+5] 
(8412 -0)9+021+2-8)31+067+%-2)4+31651+2-%) 
+0০7+%-5)11667+%-2)+6+2-%)11084+5-9)+ ৫+৮-%)1 

রী [ত্র সুজা, নিয়ম 193) 
০(% +4- 2815 %)৪ +(০+% -2)3 4+ 8.25.9.22 

৮ (/12-2)5+(61+০-%)8 + (64 -_2)3 + 242৩, 

$ নি 
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প্রশ্নমাল। ৪! 
প্রমাণ কর £ 

02০1 62% 1702 21 27 ৃ 

১/ যদি 22 -%2 75 &%25 ?%2 _ 2৮ 2 এবং 22 _ 2 স্ ০2 হয়|: 

0০০ ++ ০0%- (৫+ ৮ +6)(% +% + 2), 
যদি 9-:%2 _ ৯০১ % - ৮2 _ ৫৫ এবং ৪-:০হ ৯ হয় । 

(৮ --)2(?-০)4 (৮ - ৮)2(০- 6) + (০-০)206 ৯ ৮) 

/ +(৯-০)(০- %)(& - ৮) ₹০. 

27(+0+0)3 - (৫+9%৮)3 - (৮ + 2০) -: (০+2%9)3 

/ -৪৫০+3+9০)0৮+ 3০+ 9০)6০+8৫+ 2)। 

এনরর রর মূজা রাকা কার 

চি +0($- &)($ -%) » ০১ যদি 23--৫+৮+০ হয়। এ ৮ 
€,. 903 -%)(3--&) + 3905 _&)(9 ০) ++ 59054 %)($ -_০) ++ 0054 &)(5 + 6) 

- (4+৫)(9+-&)(5+০), যদি ও৪-৫+৮+-৫ হয়। 

র্ঁ ($-_%)3 + ($-:&)3 + (9-6)3 -309- ৫) -৮)($ - ০) 

-৫১ +৮৭ +০১ ৫৮০), যদি ৪-০-+৮+০ হয়|! 

৪, (9%+ 2%% + 52)5 - (8% + %% - 55)3 _ 3051082 + 9) - 952] 

(902 -% +82)3 +(% + 99 _ 902%)5 +3080202 -% +82)0% + 92 - 202), 

9. (০4+%+92)0০ 7 2% +-2)09% +% 42) - (/+ 2) +2)(5 48) 

20৮ 4+% +5)3 4+ 222, 

24555575214 25452170585 6)(% 42 _ %) 

+(6+-9)67+ - %) ল 402০ + 8% + 62), 

11. (%- -1 +৮%)0. ৯22) +তে- --০)(]1 +%8)(] +%2) 

+(০-%)(1 +22)01 + 2) » (8 -_ 2) -2)৫০ -&), 
12. .০-1)062 ++4)(% - 2)7+ (৮ - 1)0/5+% +4)(2 _ ৪) 

+02-1)(৫+27+4)605-8)৯ -৫/-2)06-2)0০-8)6+%+2), 
18. 2১+৪3+29+293+8(+-2)(4 +2)(% +%) - ০, 

যদি ০+%+2+-0 হয়। 

(6-০)5 +(66-)54(0%-&)5 (৮০) + (০-2)2 + (& - ৮)2 
£ া টা * 14. 

,(৯-৮০)-7(6-2)7+(৫-8)7, 
2 
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5, 

16. 

12, 

18, 

19. 

20, 

5, 

26. 

27, 
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(০+%)001+ 2) _%2)- (০+% +2)(6 -2)05 482), 
যদি %- %9 + &) %-*০ +৫ এবং ৪-&+] হয়। [মাঃ 1909.] 

(৮4 2- 92)02+%- 2%%) +(02+ - %)0৮1+% _ 22) + (০ +% - 22) & 

(/+2-2%2)-810/-2)(6-০)+ (2-2)(০-%)+(০-%)(9 - 2). 
(% - 2) + (6 -2)£+(0০-%)£ 7 262 1+%2 19 -%2- 20 - 2%)2. 

(৯-০)(৯+০-9)১+(৫-%)(০+4- 9৮) +(৮- ৮)(০+ ৮ _ 2০): -০- 
ঢ3(% _ 2) *৮-%৪(2 -০)3 +28(০ -%)৩ _ 9%/20% - ৪)(৫ _ %)(৮ _-%), 
%9(62 ৫ 02)3 শপ” 89062 এ 02)8 + 090৫2 নি 55) 

- 8020202(+6)0০+ ০)(৮+0)(৮ - ০)0০-%)(৫ " ৮), 

(৮9+০)0৮- ০) +(০+৫)06-_ &)3 1+ (৫ + &)(৫ _ 9)১ 

-2(৮-০)(৫-_ ৫)0৫ _ ৮)(৫ +৮+০), 

20 _2)3 +%€2 -2)১ +8(2 -%)5 ল (& -2)02 _-০)(০-%)0৮+-% 42), 
4042 + 4402) _ (৫০ - &)2(৫+ %9)2(2৫ + 9) - 27204 9)2. 

2202 4 20202 + 2022 - ৫£ _-0£ --৫% » 16505 _ 2)( _ &)($ -- 0), 

যদি 9-০+৮+০হয়॥ 

($-)৩ +($- ৮) +($-০)$ +8৯০- 5৪, যদি 2১-+৮+০ হয়। 

(৬-০)০+(০-০)১+(0৫-): (8-০)" +(০-)” +(৫- 8)? 
3 ৃ 7 

(৩৪ +62%/-+06- 2) ঃ ৃ 

(৫০ + 8 1+08)2 + (92 +0% +22)2 + (0০ +0% + 02) _ (0৮ +%% 442) 

৯ (০০ +0% + 2) + (6০ + 01 + 02)(৫০ + &% + 62) + (৫% + 7 +02)(8০ + ০ + 2) 

28, 

»(02 102 402 8০-6০-00০2 +%2 4182 -%2 - 2% - 2). 

(৫০ 4 ৮% +০2)3 + (9৮ +0% + 89) 41 (০০ +%%/ + ৮2)- 

- 96০4 8% +০2)092 +0% +02)(0% +2% + 02) 

(০9 +03 7063 - 868০)063 +%৩ 123 _ 922). 

৫+৮+০-*০ হইলে, প্রমাঁণ কর যে, 

রর 9. ০৫৮- ৮2 -৮- 02 ৮ ৪০ - %2 - 07০০ + ৮ - %02 + ০ + 02), 

80. ৮48০4 ০০-:০হ +০ +2 ৮৫2 +৫৮+ 82» - (৪০ +০৫ +9৮). 
৫. 

দি 

(647 )0 +- 9) 7 ০064 8)0০ + ৫)» ০৫৫ +০)0৯ +) ল ৫০, 

+42..০20 +6)2 +৮(০+%)2 +00০+ ৮) _ 3৫8০, . 
488, 29 -০0)3 + ৮0৫ -৫)5 +00৫- ৪) 70. 
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84, 2772 + 8 1025 2» 9৮ +0% + 25 এবং 75 ৫০ +%/ 102 হইলে, 

প্রমাণ কর যে, 20 +৮৩+29-78582. 

85. (9৮+৮+ ০) + (7 2০ +)3 + (&+৮+2%)3 

» 30964 9 4-0)0৮+ 9) + ০)( + ৮ + ০), 

86. প্রমাঁণ কর যে, (927%+ 2) +(০+38%+ 2) +(5+4+32)5 

- 808৮ +%+5)0০4+-8% + 50০ +% + 32) 2063 +%3 +23 - 822), 

৪৭. ৫+৮+০-1 হইলে, প্রমাণ কর যে, 
(৬+ ০০)(৮ +৫)- (৯+6%)06 + &)- (০+%%)(০ + ৮)- (] -)(01 -%)(1 - ০). 

প্রমাণ কর যে, 

38. (৮+%)20% + ৪ -%)051+% -%)+ (০ -%)2(2+% +2)(02+% 5) 
₹ 4222 +(0/5 - 22004 +7/285.1- 85) + (22 _ 202)(25 47852 404) 

+(2হ _?)(54 + 2202 +%*), 

89. 2%০(% + ৪ - 2) 4+(2+% - 002 7+% - 5) 

- 902 12 - %) + (0 +% - 2) 4 - 2) 

29800 11 2) 4 (0৮ 2 2005 + 2 -%) 

-(৮/+2-2)021+-%)1+07+-%)0০7+% - 2) 

+0৮7+% -2)(% + ৩ - ০), 

40. ০5723 4123 -&3 - 8৫০ + 30, রর 

যদি ০+4% 7 8-4১ %2 420 +0% - 8১ ০%৪- ০ হয়। 
১) ৬" ঙি 

&1, %20% +2) +22(৩ + 2) +2%(6 + %) + 82%2- (০5 7১2৫2), 
রর যদি ০+%/7+2-?) এবং 22 +%2 + 227৫2 হয়। 

42, 207 7/7 7527 ৭12, 

যদি ০017-8১-77 এবং 28127 2%7-? হয়। 

48. ০+/£ 1525 সঠ৫5, 
যদি, ০2 +%/24+ 2 ₹৫হ, ০+%-1.8১ ৪» -18 হয়। 

ও এ, (০+% +2)095 +৪০+ 2%) - (% + ০0০ +০)(৮ +&) 190, 

যদি %৪ ₹ 4, ৪০7 645 %9-৮ হ্য়। 
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ভাগশেষ সম্বন্ধীয় প্রতিজ্ঞ (79179171007 00)9079 77) 

ও রা 

বিভাজ্যত 00151910111) 

152. ভ্ঞাগ বিজন আনশ্যক্কীল অরিন (101)01:90% 

11607011111 10151916018) £ ্ 

পু প্রতিজ্ঞা 1, 72 ++ কে 2-৫ দ্বার! ভাগ করিলে, ঠ-ব্জ্জিত 

ভাগশেষটি ( অর্থাৎ যে ভাঁগশেষটিতে % থাঁকিবে না! সেইটি ) 7৫ ++. হইবে 

এখন, 0 - | ++ 1৮ + (1) 1) 

1227 _ 2. 
(০?) ++. 
(৫1) + ৫) - ০৫৫7১ 4+ ৫) 

(৮?) + 7) 4?" 

ঠ-বজ্জিত ভাঁগশেষ - ৫(০৫) + ৫) +7"৯?)৫2 + ৫০ +7. 

টাক1। লক্ষ্য করিবে যে, উপরোক্ত ভাগশেষ এবং প্রদত্ত ভাঁজ্য উভয় একই 
,আকাঁরের ; এবং, ভাঁজ্যে % এর পরিবর্তে & বসাইলেই ভাগশেষ পাওয়া যায়। 

প্রতিজ্ঞ %. 1779 + 024 +724+5 কে £-& দ্বারা ভাগ কারলে," যে 

ভাঁগশেষটিতে % থাঁকিবে না, সেইটি ?%3 + 2 +7+8 হইবে। 

এখন, রি 521 102 + (৫?) +)% + (72 + ৫৫ +7) 

/ 227 _ ০72. সী 
(০?) + 2) +7+5 

(97 +)25 - ০(০? +)% 
(742 +0& +7)%+ 5 
(৫5 +?০+7)2 _ 40৫65 +৫2+1) ও 

00742 ++?) 45 

চ-বজ্জিত ভাঁগশেষ -?%3ও + ৫০2 +7৫,+ 5. 

টাকা ॥ এক্ষেত্রেও দেখা যাঁয় যে ভাজ্যে ঠ এর পরিবর্তে ৫ বসাইলেই %-বজ্জিত 

ভাগশেষ পঃওয়া যায় । 

৫ 
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উদ্দা, 1. %ও -5%2+6০+9 কে %- দ্বারা ভাগ করিয়া %-বঞ্জিত ভাগশেষ 
নির্ণয় কর। 

প্রতিজ্ঞা 2 অন্থসারে, নির্ণেয় ভাঁগশেষ » 95 _ 5.2%+6.9+9 
-৪--90+19%+9-9. 

উদ্দা, 2. 23 _ 216 কে &-6 দ্বারা ভাগ করিয়া ৮-বজ্জিত ভাগশেষ নির্ণয় 
কর। 

নির্ণেয় ভাঁগশেষ -:65 _ 216 - 916 -%16- 0. 

কা! । ভাঁগ-প্রক্রিয় ছ্নরা উপরোক্ত ফলগুলি প্রত্যক্ষ করা কর্তব্য । 

২53. ্ুুভলদক (58670718) ও শখ ও বা পুল ল্লাম্পিস্বান! 
€01766279] 71য00759810189) 2 

15 0, 75027 প্রত্যেকেই ঞবক (99086820) এবং % একটি অখণ্ড ধনরাশি 

€199916158 1176969:) হইলে 724 02%৮-1 4+7205-8 4০" +124+%৮ রাঁশিমালাকে 

£ এর জব ও উউ রাশিমাল। (%61009] 09. 106969] 92:1019991909) বলে । 

যথা, ০৪ _ 8০ + 18১ ৮৪ +?2+?১ প্রভৃতি রাঁশিমালী সমূহের প্রত্যেকেই % এর মূলদ ও 
অখণ্ড রাশিমাল! | 

১». এক্ষণে, উপরোক্ত মূলদ ও অথণ্ড বাঁশিমালার সাহা্যে ভাগশেষ সন্বন্ধীয় সাধারণ 
প্রতিজ্ঞটি (0107675 79700917097 [1907910) প্রতিপন্ন করা যাইতেছে 1৭ 

154. জাগত্স্ণম্ন সহ্গহ্ীজ অ্রভিভভন্তা (00909871067 নহ907601) 2 

চে এর কোনশ্মূলদ ও অখণ্ড রাশিমালাকে ৮-% দ্বারা ভাগ করিলে, প্রদত্ত 
রাঁশিমালাতে & এ পরিবর্তে % বসাইলেই £-বজ্জিত ভাঁগশেষটি (6109 7:91009177019,, 

20091091)099126 0 2) পাওয়া যাঁয়। 

ধর, 7৫% +-৫2-54+-1%-8 4 ১০০০০ +2+% কে ০-০ দ্বারা ভাগ করিয়। 
লন্ধ ভাঁগফলকে 9 দ্বারা এবং %-বজ্জিত ভাগশেষটিকে £& দ্বারা স্চিত করা হইল । 
খা! হইলে, 

যেহেতু, সকল ক্ষেত্রেই, ভাঁজ্য ৯(ভাঁজক) * (ভাঁগফল) + ভাগশেষ, 
অতএব, 127৮4 90%-4 +70-28 41 ১২ 1127 7782 (০), + 2, একটি 

অভেদ। ৃ 
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এখন, যেহেতু ভাগশেষ, 7 এর ভিতর % নাই, অতএব, % এর পরিবর্তে যে 
কোন মাঁনই দেওয়া যাউক না কেন, 7 এর কোঁন পরিবর্তন হইবে না। কাজেই, 
উপরোক্ত অভেদটিতে % এর পরিবর্তে ৫ বসাঁইলে, 

190% 1+- 01-24-7072 1০, +144- (৫ - ৫).0+ 78, 

[-& হইলে 0 এর মান 0 দ্বার! বুঝাঁন যাইতেছে ] 
- 0৯ 0477 ৃ 

ধ স্ 16, 

ঠ-বজ্জিত ভাঁগশেষ, অর্থাৎ 189 7 170% 1+0%-1 +70%-8 1 "11770, 

কাজেই দেখা যায় ষে, প্রদত্ত রাশিমালাতে ৫ এর" পরিবর্তে ৫ বসাঁইলেই নিণেয় 
৮-বজ্জিত ভাগশেষ পাওয়া যাঁয়। 

অতএব, প্রতিজ্ঞাটি প্রতিপন্ন হইল। 

অন্ুুসি.। কোন মূলদ ও অখণ্ড রাঁশিমালাঁকে £+৫ দ্বারা ভাঁগ করিলে, 
ঠ-বঞ্জিত ভাগশেষটি, প্রদত্ত রাগ ঠ এর পরিবর্তে -&» বসাইলেই পাওয়া যাঁয়। 

[যেহেতু, ০+%-গ% - (-০), কাঁজেই, এই সিদ্ধান্তের সত্যতা ভাঁগশেষ-প্রতিজ্ঞা 
রুল এ |] - 

উদ্দা. 1. %*-5০+9 কে £+9 দ্বারা ভাগ করিয়া, ৫-বঞ্জিত ভাঁগশেষাটি 
নির্ণয় কর। 

উপরোক্লু অনুসিদ্ধান্ত হইতে, 
নির্ণেযভাগশেষ -(-2)৮ -5.(-2)+ 94+19 29,-93. 

উদ্দা. 2. 5 +%৮+৫ কে ০+ দ্বারা ভাগ করিয়া) %- বজ্জিত ভাঁগশেষ নির্ণয় 

কর। 
উপরোক্ত অনুসিদ্ধান্ত অনুসারে, ৭ 

নির্ণেয় ভাগশেষ-(-_ ৪) +70-)+ 
»- 2 _ 170 470. | 

টীকা । ভাগ-প্রক্রিয়া দ্বারা এই ফলগুলি'প্রত্যক্ষ, কর! উচিত |] 

* উদ্দা. 8. 2-15 হইলে, 2৫ _ 195 +69%4 - 18125 + 29925 +1685 
+26 এর মান কত? 

ভাগশেষ-প্রতিজ্ঞা অনুসারে, 

নির্পেয় মনি. প্রদত্ত রাঁশিমালাকে, -15 দ্বারা .ভাগ করিয়া লব্ধ ভাগশেষ ; 
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এখন, প্রদত্ত রাশিমাল। 
০6 -- 1605 (45 - 60024) + (924 - 18523) _ (৫1623 - 24022) 

(1122 _165%)7 (০ -15)+ 4] 
০50৮ - 15) - 450০ - 15) + 925(2 -15)- 16220 - 15) 

-1102-185)+ (2 - 15) 4 4]. 

অতএব, প্রদত্ত রাশিমণীলাঁকে ৮-15 দ্বার! ভাগ করিলে ভাঁগশেষ 4] হইবে। 

নির্ণয় মান -4]. 

155. ন্িক্ভাভ্্যতড1 (01515111165) ও এ০পনীল্ন্ সম্বক্ীজ 
শত্ভিভভ। (8607 [ুখ।০761) ৪ যদি গ-যুক্ত কোন মূলদ ও অথণ্ড রাশিমালাতে 
£ এর পরিবর্তে & বসাইলে রাশিমালার মান 0 (শূন্য ) হয়, তবে এ রাশিমাল! 
2--৫ দ্বারা সম্পূর্ণবূপে বিভাজ্য ; এবং 2 - উহার এক গুণনীয়ক। 

ধরঠ 72 127৮ £ 1+7215-2 7৮ত +12+%॥ প্রদত্ত রাশিমালা | 

ইহাকে £ -৫ দ্বারা ভাগ করিলে, 

ভাগশেষ _ এ রাশিমালায় %-এর পরিবর্তে ৫ বসাঁইয়া লব্ষমান 

[ ভাগশেষ-প্রতিজ্ঞা ] 
-1)0% 100 £ 14102 +*" 11০ +?%. 

অতএব, যদি এই ভাঁগশেষ, অর্থাৎ ?70%% 100 £ 47012 41 +19+10-৮0 ৃ 

হয়, তৃবে; প্রদত্ত রাঁশিমাল! %-০ দ্বার! সম্পূর্ণরূপে বিভাজ্য । 

আবার যেহেতু, ভাজ্য - ভাঁজক * ভাগফল + ভাগশেষ, 

অতএব, প্রদত্ত রাশিমালা : 
-(০- ৫) ৮ 0 + (9% + ৫০: +701৮2 +-"+14+%) [9৯ ভাগফল] 

০ (০-2).0, যদি ?৮+ ৫০৮৫ +7%৮5 +**+1৫+%৮- 0 হয় £ 

কাজেই, 170% 101৮: +707-2 4" +1৫+%৮ 0 হইলে, প্রদত্ত রাশিমালার, 

অর্থাৎ 7% + ৮2 1+700৮2 +-১" এ +% এর, এক গুণনীয়ক'৫ -৫ হইবে । 

অন্ুসি.। ?(-০)%+৫(- ০)৮:+7(-৫)%-2+-+1 +গ৮ »0 হঈলে+ 
170 +-020%-2 170৮-2 4১ +12+%0 এর, রি গুণনীয়ক ৫ +৫ হইবে | 

[ যেহেতুঃ ৮+-৮৮- (- ৫) কাজেই মূল প্রতিজ্ঞা হইতে অনুসিদ্ধান্তের সত্যতা) 

সহজেই অনুমেয় । ] | 
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উদ্দা, 1. প্রমাণ কর যে, 33 _ 222 4+% -18 রাঁশিমালা £-৪ দ্বারা বিভাজ্য 
এবং ৮- প্রদত্ত রাশিমালার এক গুণনীয়ক হইবে । 

৮০ বসাইয়। রাশিমালার মাঁন - 3.3 - 9.25 +%-18-24-8+2%- 18 -0, 
অতএব, উপরোক্ত প্রতিজ্ঞ অনুসারে দেখা যাঁয় যে, 8০3 - %হ +-18 রাঁশিমাল! 
%- দ্বার! সম্পূর্ণরূপে বিভাজ্য এবং 2-9 প্রদত্ত রাশিমালার এক গুণনীয়ক | 

উদ. 2. দেখাও যে, 923 - 927 - 182 +10%ও রাঁশিমাল! 2 -9% দ্বারা 
সম্পূর্ণরূপে বিভাজ্য । 

প্রদত্ত রাঁশিমালাতে %- 9% বসাইলে; ৃ 
উহার মান - 3(2%)5 - 9(2%)2.% - 19(9%)./2 4 10%5 

243 -8%9 _ 263 +10%3 -০. 

অতএব, প্রদত্ত রাঁশিমাঁল! ০ - 9% দ্বারা সম্পূর্ণরূপে বিভাজ্য এবং ৫ - 9% উহার 
«এক গুণনীয়ক | 

উদ্দা. 8. কোন্ সর্ত সিদ্ধ হইলে, %%% + 82৮2 1+ 6072 477. +12 4+7 

রাশিমালা৷ ৪ -1 ছারা সম্পূর্ণরূপে বিভাজ্য হইবে? 
প্রদত্ত রাশিমালাতে ৮] বসাইলে, 

উহার মান - .1% 4 0.11%-1 +0.1107-5 4৮405] 5? 

-&+৮+০+-"+17-7% ট 
? [ কারণ, 11-]৮1]%1%7-সংখ্যক উৎপাদক পথ্যস্ত- 1 

' তন্দ্রপ, 1111 11188 জগ -].] 

যদি ৫+৮+০+***+1+7-0 হয়, 

অর্থাৎ যদি প্রদত্ত রাশিমালার সহগগুলির বীজগণিতীয় সমষ্টির' মান ০0 হয়, তাহা 
হইলে, প্রদত্ত রাঁশিমালা £ -1 দ্বারা সম্পূর্ণরূপে বিভাজ্য হইবে। 

উদ্দা, 4 দেখাও যে, %3 +4%2 +5০+6 এর এক গুণনীয়ক 2+3 হইবে । 
21493 -৮০-৮ (- ৪), * , রর 

2. -3 হইলে, প্রদত্ত রাঁশিমালাঁর মান- (৪) +4.(-3)+8.0- -+৮ * 
- -%7+80-15+6-0. 

কাজেই, উপরোক্ত প্রতিজ্ঞা অন্থমারে, প্রদত্ত রাঁশিমালা +3 দ্বারা সম্পূর্ণরূপে 
বিভাজ্য এ;₹%+8 উহার এক গুণনীয়ক হইবে । 

চর 
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উদ্দা, 5. ? এর মান কত হইলে, %3 +8%+4%+7 এর এক গুণনীয়ক 
?+6 হইবে? 

'৮+6-2০-(- 6), 

৮ -6 হইলে, প্রদত্ত রাশিমালার মান-(_6)3+8.(- 6) +4.(-6)+% 
- - 2167 108 - 2471) 

-?) -- 199, 

উপরোক্ত প্রতিজ্ঞা অনুসারে দেখা যায় যে, ? - 189-0 হইলে, প্রদত্ত রাশিমালার 
এক গুণনীয়ক ৮ +6 হইবে ১ 

ৃ্ ?% এর নির্ণেয় মান- 189. 

উদ্দা, 6. কোন্সর্ত সিদ্ধ হইলে, ০+3+ এবং ৫5 +4০+৫, এই দুই 
রাশিমালমরই এক গুণনীয়ক সাধারণ থাকিবে? 

ধর, প্রদত্ত রাঁশিমালা দ্বয়ের এক গুণনীয়ক সাধারণ আছে, এবং উহা % -%. 

এখন, ৮- & হইলে, 2 +8+% এর মান % +8%+?- 03 *** (0) 

[কারণ £- & এই রাঁশিমালার এক গুণনীয়ক] 

আবার, £- ৫ হইলে, % +4%+0 এর মান-&৮+4৫+0-03 ... (9) 
[কারণ, ৪-৫ এই রাশিমালার এক গুণনীয়ক] 

অতএব, (2) হইতে (1) বিয়োগ করিয়া, 

(2 + 4৫ +7) - (৫2 +9%+%)-0) 

০ অথবা, ০+0 -1.- 0 5 

অথবা, &- 1? -০. [পক্ষান্তর করিয়া] 

£ এর এই লন্ধ মান (1) তে বসাইলে, 

(9-?)+309-)+%-0$ 

অথবা, 7? - 27747 5 +97-9৫+1)-03 

নির্ণেয সর্ভ এই যে, 79 -9৫+ ৫2 +4?-_89-0 হইবে। 

£ 156. ল্লিভাত্কযভ। ন্নিঅস্রক কুভিশপলস আনস্যক্কীল 
শ্রন্ভিশুন্ত। (3070৩ 10119018116 11160791779 01) 1)151811)11165) 2 

দশম অধ্যায়ে, ৫৮+৮% এবং ০%-%%৮ 'এর ০+৮ ও ০-% দ্বারা বিভাজ্যত! 

সম্পর্কীয় কয়েকটি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র সম্বন্ধে উল্লেখ কর! হইয়াছে । এক্ষণে, সাধাঁরণ- 
ভাবে প্র সম্পর্কে আলোচনা করা যাইতেছে । 
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প্রতিজ্ঞ! 1. %যে কোন অখণ্ড ধনরাঁশিই হউক না কেন, ৫ -&% সকল 
সময়েই ৫-৮ দ্বারা সম্পূর্ণরূপে বিভাজ্য । 

ধর, ৫%* -৮% কে ৫ -০ দ্বারা ভাঁগ করিয়া ভাগফল 0 এবং ৫-বজ্জিত ভাগশেষ 7 
পাওয়া গেল। তাহা হইলে, 

যেহেতু, ভাজ্য _-(ভাঁজক) * (ভাগফল) +(ভাগশেষ) 
অতএব, ৫ _ 20 % (৫- &)+ 78, একটি অভেদ। 

এখন, 4 এর মধ্যে ৫ অক্ষরটি না থাঁকাঁয়, ৫ এর যে কোন মানই দেওয়া! যাউক 
না! কেন, 78 এর মানের কোন পরিবর্তন হইবে না। 

মনে কর, উপরোক্ত অভেদটিতে, ৫ এর পরিবর্তে ॥ বসান হইল। 

তাহা হইলে, ৮*-৮*-০%(৯-৪)+৭7 [০- হইলে, 0 এর মান 0 ছারা 
বুঝাঁন যাইতেছে ] 

অথবা, ০-০*০+483 

178৯0. 

সুতরাং ভাগশেষ 0 হওয়ায়, & - &% রাশিটি ৫-ঠ দ্বারা সম্পূর্ণরূপে বিভাজ্য । 
প্রকৃত ভাগ করিয়া দেখা যাইবে যে, 

- 71৮ (৫ ৫ 0)(৫7৮- £ 10120 1 ৫৮972 4 *০ 177৮2 + ৮৮1), 

উদ্দী.। ০2 -02, %৪ -&3, ৫4 -£, &5 -&% প্রভৃতির প্রত্যেকেই ৫-& দ্বারা 
সম্পূর্ণরূপে বিভাজ্য । 

প্রতিজ্ঞ! %. % একটি যুগ ধনরাশি হইলে, ০*-% রাশিমালা ০+% দার 
সম্পূর্ণরূপে বিভাজ্য হইবে ; কিন্তু, % অযুখ্ম হইলে, রূপ হইবে না। 

ধর, ৫৮-৮% কে ৪০+৮ দ্বারা ভাঁগ করিয়া, ভাঁগফল্ 0দ্বারা এবং ৫-বঞ্জিত 
ভাঁগশেষ ?8 ছার! সুচিত করা হইল। তাহা হইলে অবশ্তই, 

_-&%550 ৮ (৮+৮)+12, একটি অভেদ । 

এখন, ৪ এর ভিতর ৫ না থাকায়, ৫ এর যে কোন মাঁনই দেওয়া যাউক না কেন, 
7 এর মানের কোন পরিবর্তন হইবে না। মনে কর, উপরোক্ত অভেদে ৫ এর. পরিবর্তে 
-& বসাঁন হইল। তাহা হইলে, 

(-৮%-৮৮-০0%(-৮+৮)+2 [০ -& হইলে, 0 এর মান 0 ছাঁরা 
| বুঝান যাইতেছে] 

2 » 0৮ 0+78-73 
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এখন, % ধুগ্ম হইলে, (-৮)*-৮*-৮-৪*-০ 
এবং % অযুগ্ম হইলে, (-৮)*-৮৮- -৮%-৮%- -%৮%) 

% যুগ্ম হইলে,.ভাঁগশেষ, অর্থাৎ 12) »0) 

এবং % অধুগ্ম হইলে, 2, অর্থাৎ ভাঁগশেষ, - -9৮%; কাজেই শুন্য নয়। 

স্থতরাঁং % যুগ হইলে, ০*- রঃ রাঁশিটি ৫+% দ্বারা বিভাজ্য, কিন্তু % অধুগ্ম 

হইলে, তন্রপ হইবে না। | 

% যুগ্ম হইলে, প্ররুত ভাগ করিয়া দেখা যাঁয় যে, 
৪ ?% _, ( -- ৮) (৫7৮: -- ৫7৮24015362 _ ০০ 1 077৮2 - 012), 

উদদা.। 02 _ 625 04 -- 049 0৫ _ 65 প্রভৃতির প্রত্যেকেই &+০দ্বারা বিভাজ্য ; 

কিন্তু ৫3 _ 83১ %5 -5১ %« -%? প্রভৃতির কোঁধাটিই ৫+-৮ দ্বারা বিভাজ্য নয় । | 

প্রতিজ্ঞ। ৪. % একটি অযুগ্ম অথণ্ড ধনরাশি হইলে, ৫*+৮% রাশিমালা 
৫+৮ দ্বার! সম্পূর্ণরূপে বিভাজ্য হইবে ; কিন্তু % যুগ্ম হইলে, শীরূপ হইবে ন!। 

ধর, ৫৮+৮% কে ০+৮ দ্বারা ভাঁগ করিয়া ভাঁগফল ০ দ্বারা! এবং ৫-বঞ্জিত 
ভাঁগশেষ 78 দ্বার! সচিত কর! হইল । শাহা। হুইলে, অবশ্যই 

£% +-৮%_(+৮) % ০0+:১ একটি অভেদ । 

যেহেতু 7% এর ভিতর & নাই, অতএব উপরোক্ত অভেদে & এর পরিবর্তে যেকোন 
মানই বসান যাঁউক না কেন, 7 এর মানের কোন পরিবর্তন হইবে না। কাজেই, 
& এর পরিবর্তে -৮ 

»॥ ৯ (-- ৮)*+৮*-০৯(- ৮+6)+78- 0 % 0+18-48. [৪ এর পরিবর্তে 

- বসাইয়া 0 এর মান 0' দারা স্থচিত করা হইতেছে ।] 

এখন, % অসুর অথ ধনরাশি হইলে, (- ৮)৮+৮%- -৮৮+৮*-০; 

কিন্তু % যুগ্ম হইলে, (_ ৮)%+ ৮-৮% +৮%_ 2৮%, (শূন্য নয়) । 
কাজেই, % অযুগ্ম হইলে 7 এর মান শুন্ত হইবে; % যুগ্ম হইলে, 4 শুন্ হইবে না। 
সুতরাং, % অুগ্য হইলে, ৫*+০% রাঁশিমালা ৫+৮ দ্বারা বিভাজ্য হইবে; কিন্ত 

* যুগ্ম হইলে, পকশ হইবে না। , 

*. বস্ততঃ, % অধুগ্ম হইলে, প্রকৃত ভাগ দ্বারা, 
৫%+%» (৫+ 600৮: -0৮284 2৮8 - ৯ সক্রেটিতি- 7:20, 

উদ্দী, ৫3 +69, 95 +&5, %? 478? টিনা দিবার বিভাজ্য ; 

কিন্তু, ০2 +65, ০ +64, ৫০+5,.., প্রভৃতির কোনটিই +৮ দ্বারা বিভাজ্য নয়। 
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প্রতিজ্ঞা 4. % যুখ্মই হউক, বা অযুগ্মাই হউক, ০*+% কোঁন সময়ই 
৫৮ দ্বারা সম্পূর্ণরূপে বিভাজ্য হইবে না । 

ধর, ৫*+৮% কে ৫-% দ্বারা ভাগ করিয়া, ভাগফল ? দ্বারা এবং €- 

ভাঁগশেষ 78 দ্বারা কুচিত করা হইল । তাহা হইলে, 
%%+৮%- 0% (৫-&)+ 77, একটি অভেদ। 

যেহেতু £ এর ভিতর নাই, অতএব & এর যে কোন মাঁনই দেওয়া যাঁউক না 
কেন, 78 এর মানের কোন পরিবর্তন হইবে না। কাঁজেই, উপরোক্ত অভেদে ০-৮ 
বসাইলে, ০*+৮৮*-০ ৮ (৯-৮)+178-0%০+7-1787 [এর পরিবর্তে & 

বসাইয়৷ 0 এর মান 0 দ্বারা স্চিত কর! হইতেছে] 
অথবা, 7-9%, 

যেহেতু, % এর কোন মানের জন্যই 7 এর মান শৃন্ত হয় না, কাজেই, %% + ৮৮ 
কোন সময়ই ৫-& দ্বারা বিভাজ্য নয়। 

উদী.। ০2+) ৫3 +03, ৫£+8£ প্রভৃতির কোনটিই ৫-& দ্বারা বিভাজ্য 
নয়। 

উদ্দা. 1. % যে কোঁন অখণ্ড ধনরাশি হইলে, 84 -_ 43% রাশিমালা 1? দ্বার! 
বিভাজ্য হইবে। 

এখন, 93 £% ০ 4 9% ক (3£)% টি (4 3)1% - (81)% টি (64)%. 

কাজেই প্রথম প্রতিজ্ঞা অনুসারে, প্রদত্ত রাঁশিটি 81 -64 অর্থাৎ 1? দ্বারা 
বিভাজ্য হইবে 

উদ. 2. % একটি যুগ্ন অখণ্ড ধনরাঁশি হইলে, 2 - 6% রাশিটির শেষের 
অঙ্ক দুইটির প্রত্যেকে 0 হইবে। 

প্রদত্ত রাশি - (2) - (62)%- (64) - (96)%, 

এখন, যেহেতু, % একটি যুগ্ম অখণ্ড ধনরাশি, অতএব, দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা অনুসারে, 
প্রদত্ত রাশি, 64+36 অর্থাৎ 100 দ্বার! সম্পূর্ণরূপে বিভাজ্য | 

যেহেতু, প্রদত্ত রাশিটির এক উৎপাদক 100 হইবে, অতএব, উহার শেষ অঙ্ক দুইটি 
0 হইবে। | ৰ ছু 

“ উদ্দী. 8. ?%, অথণ্ড ধনরাশি হইলে, দেখাঁও যে, (০৪ + 8০2 + 362 

103)? 1 (03 _ 822 +822% _৫3)2%+1 এর একটি উৎপাদক 2 হইবে। 

প্রদত্ত রাশি» 16 +9)312455 71006 -)3) 2 
(2 162) 62171) শ- & ৪০ ৫) 3 627৮7 1) 
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যেহেতু, 809%+ 1) একটি অধুগ্ম অথণ্ড ধনরাঁশি, অতএব প্রদত্ত রাশি, 
(০+৫)+ (০9), অর্থাৎ 9, দ্বারা সম্পূর্ণরূপে বিভাজ্য । স্থতরাঁং, 9, প্রদত্ত রাশির 
একটি উত্পাদক। 

উদ্দা, 4. % যে কোন অখণ্ড ধনরাশি হইলে, 
দেখাও যে, (৮ -০)2%+5+(6-৫)2%72 1+ (৫ _ ৮)%+£ রাঁশিমালা (৯ -০)৫- ৪)(- ৪) 

দ্বারা সম্পূর্ণরূপে বিভাজ্য হইবে । 
প্রদত্ত রাঁশিমালা ৫১ ৮, ০ অক্ষরবিশিষ্ট একটি মূলদ (28610781) ও পূর্ণ রাঁশিমালা 

(1770927%1 82010799910) ; ইহাতে ০ এর পরিবর্তে & বসাইলে, 

রাশিমালার মান - (০ -০)2%+1 47 (6 %)2%+ 10 -6)2%1 2 
(0) +(6-)৮+:+1- (০ )12%+1. 

এখন, - (০- ৫9127 2 
-(-] ৮ (০-০))*1-] * (০-০)%......এরূপ (9,+ 1) উৎপাদক পধ্যস্ত 
(1) *(-1)% (0) ৯ -০,,,, এরূপ (97 + 1) উৎপাদক পর্যস্ত) 

৮ (0০--)% (০-) % (০-৫) * *...এবপ (2+-1) উৎপাদক পর্য্যস্ত) 
টিন -] ৮ (০ - &)277 £ টি -(০- 2): £, 

.*, প্রদত্ত রাঁশিমাল!- ০. 

' কাজেই, 155 নিয়ম অনুসারে, প্রদত্ত রাঁশিমাঁলা ৮-০ দ্বারা সম্পূর্ণরূপে বিভাজ্য । 
এইরূপে, ০ এর পরিবর্তে ৫ বসাইয়া দেখান যাইবে যে, প্রদত্ত রাশিমাল! ০-৪ দ্বারা 
বিভাজ্য ১ এবং ৫ এর পরিবর্তে & বসাইয়া দেখান যাইবে যে, প্রদত্ত রাশিমাল! ৫-& 
দ্বারা বিভাজ্য । 

কাজেই, প্রদত্ত রাশিমাল! (৮ -০)০-০)(৫-৪) এই গুণফল দ্বারাও সম্পূর্ণরূপে 
বিভাজ্য ৷ 

উদ্দা, 5. % যে কোন অথণ্ড ধনরাঁশি হইলে, দেখাও যে, (৪৮)% _ (৯০)% +(৫2)% 
-(2০)% রাশিমাঁলা! ০৮ ৮০+০৫- ৫৩ দ্বারা সম্পূর্ণরূপে বিভাজ্য । [মাদ্রাজ, 183.] 

স্পষ্টতঃ ৫৮ - 8০+62 _ 2০- ৮৫৫ -০) +2(6- ৫) - (০ - ৪)(৫ - 8). 

এখন, প্রদত্ত রাঁশিমালাতে ০ এর পরিবর্তে % বসাইলে, 

উহার মান _ (০৪) ৫০)+ (৫2)% _ ৫2)” 
-(%৮)% _ (6৯7 (92)% - (০2)% ৮০. 

বী-_-২০ 
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কাজেই, নিয়ম 155 অনুসারে, প্রদত্ত রাশিমাঁলা ০-০ দ্বার! সম্পূর্ণরূপে বিভাজ্য । 
তন্রপ, % এর পরিবর্তে & বসাইয়া দেখান যাইতে পারে যে, প্রদত্ত রাশিমাল। 
?-৮ দ্বারাও বিভাজ্য । সুতরাং প্রদত্ত রাশিমালা ০-% এবং এ-% এর গুণফল, 
অর্থাৎ (৫-০) * (৪ - ৮), অর্থাৎ ০৮ - ৪০ + 6৫ _ ০৪ দ্বার! সম্পূর্ণরূপে বিভাজ্য । 

উদ্দী. 6. % যে কোন অখণ্ড ধনরাঁশি হইলে, দেখাও যে, 2%%: _%%-০+] 

রাঁশিমাঁলা (৮ -1) দ্বারা সম্পূর্ণরূপে বিভাজ্য | : 

প্রদত্ত রাঁশিমাল! -০%+: -%%-০+]1 2৮0০ -1)-0০-1)- (০ -1)(6% 1); 

কাঁজেই,  -1 প্রদত্ত রাশিমালার একটি গুণনীয়ক | 

এখন যেহেতু, 156 নিয়মের প্রথম প্রতিজ্ঞা অনুসারে, ৮*-]1 রাশিটিও ৮-1 
বারা বিভাজ্য, কাজেই প্রদত্ত রাশ্শিমালা (০-1) * (০-1) অর্থাৎ (০-1)2 দ্বারা 
সম্পূর্ণরূপে বিভাজ্য । , 

উদ্দা, %. নিয়লিখিত ধারাবাহিক গুণফলটি (০০2770099 0:০৭0৫$) নির্ণয় কর £ 

(০ +%)(02 +%2)(6£ +%)0058 +05) ) 

ধর, নির্ণেয় ধারাবাহিক গুণফল 4 দ্বারা স্থচিত হইতেছে । 
তাহা হইলে, 4 - (৮ + %)025 ৭ %)(০£ +%£)(0৪ +৪) ; 

উভয় পক্ষকে %- দ্বারা গুণ করিলে, 

4.০ ৫) 102 -৫)(০ 1 90002 4 &2)(0£ +02)(25 108) 

1022 _%2)(02 +%2)104 +0£)005 + 9) 

14 _ 4) 75015 449) 
' (2৪ _ %৪)(2৪ 4 ৫৪) - 16 _ 016. 

_015-617 হহ 14 1372 12871535575 | 1 £ 15 তি ল্মটে 17০৮2720070 ৭7 120 £14+0 ১. 

উদ্দা. 8. ০+৫ রাঁশিটি ০2 +7০+9 এবং %5 7 রাশিমালাদঘয়ের 

গ. সা. গু. হইলে, দেখাঁও যে, এ 

যেহেতু, 2৪ +?724 এবং %£ +%%+% এর গ. সা. গু. £+%, অতএব উভয় 

রাশিমালাই ০+-৫ দ্বারা! সম্পূর্ণরূপে বিভীজ্য হইবে। ৯ 

অতএব, “বিভাজ্যতা-প্রতিজ্ঞা (91519101116 [907:6707)” অনুসারে, 

(-০)১+(-০)+-0, ' অর্থাৎ, ৫ -?০+৫-0 3 
এবং /-০):-%(-)+৫-0, অর্থাৎ, ৫২ -?2+%-03 



ভাগশেষ সম্বন্ধীয় প্রতিজ্ঞা ৩৪৭ 

অতএব, (৮2-7%4+৫)- (92 -?%%+)-0 3 

অথবাঃ ৫(9-)+৫-৫-03 

পক্ষাস্তর করিয়া, (1) -?)-৮0-07; ১, ৫ --847. 

প্রশ্নমালা 82 

প্রকৃত ভাগ করিয়া ভাগশেষ নির্ণয় কর £ % 

1. (2£7%9 + 322 + 42 +5)-+(০- ৪), 

%. (829 1+527+ 11) (0141), 8, (329+7221+ 1121 9)+ (82 -1), 

4. (403 + 55 + 94৭) (2৮+ 9). " |] 

চ. (23 + 822 + ০212) (০০ + &), 

নিম্নলিখিত উদাহরণগুলিতে দেখাও € বে, প্রথমৌক্ত রাশিটি শেষোক্ত রাশিটি 
দ্বারা সম্পূর্ণরূপে বিভাজ্য ঃ 

6. 623 + 192 +17%%+6 3; 2%৮+1. 

7, 2777১ + (2?) + %)%2 হি 27) 02179. 

8. 624 +1825% 41 18222 + 932%9 +10%£ ; 2%+ 9%%. 

৪ 9. 65740577৫4০. 10. 6426 -%%9%6 7) 9%+9%. 

11 8 ৮+% [% যে কোন অখণ্ড ধনরাশি ]1 পু 

19. 21218 -28%:2 7 22206 -%). 

15. (3৫+6)2%+: 425 5 ৫+৮ [% যে কোন অখণ্ড ধনরাশি ]। 
14. 02178 _ 062% _202% 4 021৮2 ) (৫ -_)2. 

15. 6471 99%%7+ 925 +26 7 22 144 4. 

16. কোন্ সর্ত সিদ্ধ হইলে, %7 +9%* _ 155 +1162+5%2 এর এক 

, গুণনীয়ক ০+1 হইবে? , * | 

৯ 17, ৫ এর মাঁন কত হইলে, 325 + 9 -7%5 _ 52 - 42 + 9 এর এক 

গণনীয়ক ৪-1 হইবে? 

18. % এর মাঁন কত হইলে, ০ +% এবং ৫ _%% [% যে কোন অখণ্ড ধনরাশি] 

উভয়েই ৫% -2% এর গুণনীয়ক হইবে? | [মাদ্রাজ, 1878] 
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19. % যে কোন অখণ্ড ধনরাশি হইলে, দেখাও যে, 
(০ +74-6)%- (9 +০)2% রাশিমালা %+9 দ্বার! বিভাজ্য । 

0. দেখাও যে, %3 +%হ -112+৭? কে ০-] দ্বারা ভাগ করিয়। লব্ধ ভাগফল 

চে-] দ্বারা বিভাজ্য | 

দেখাও যে নিয়লিখিত রাঁশিমীলাঁসমূহ (৫ - ৪)(/-০)(০-০) দ্বারা বিভাজ্য £ 

21, 2720৫, - ৮) 02020 ০) +0202(0 - ৫), 

99, &389(৮-- ৮)+ 0203( -০)+-03৫3(০ - %), 

25. %2(০-০)3 +92(0-%)3 +02(2 _ ৮)5. 

24, (৫- ৪) + (9 -0)9 +00-:৫)9. 

25, 07৮0৫ - ৮)০৯4+050(৮-2)০৭ 1+0%0%(0-- &)০9, 

86. বিভাজ্যতা-প্রতিজ্ঞা (75191011165 [ঘ১9০:97) সাহায্যে দেখাও যে, ০+০, 
০+% এবং &+৮ এর প্রত্যেকেই (৫+৮+০)(97+ ৮০ +-০৫) - &৫ এর গুণনীয়ক। 

87. দেখাও যে, 2-%, ০-&, ৮-০ এবং ০- এর প্রত্যেকেই 
(৫০ + 0&)(92 + ৫%)(6 +9%) _ (2% + 8%)(৮% + ৫)(৫% + ৫2) এর গুণনীয়ক। 

মাদ্রাজ, 1874.] 

28, দেখাও যে, ০-৮,০-০৫ এবং ০-& এর প্রত্যেকেই 2%(০ _ ০) + 060 -৫) 
' +0%€৫ _ ৮) এর গুণনীয়ক। [পাঞ্জাব 1916.] 

29. বিভাজ্যতা-প্রতিজ্ঞা সাহায্যে ৫3(৯ _ ০2) + 9665 _ ০) +০০(৫2 _ 62) 

কে গুণনীয়কে বিশ্লেষণ কর। ্ 

80. দেখাও যে, 909 - 62) + 84062 _%৭)+ 0502 _&2) রাশিমাঁল। 

(৯+০)(০+০)(০৮+ ৮)(৮- ০)(৮-০)(০--9) দ্বার! বিভাজ্য । 

81. % যে কোন অখণ্ড ধনরাশি হইলে, দেখাও যে, (41)%--] এর সর্ব দক্ষিণের 
অন্কটি শূন্য হইবে । 

82. % যে কোন অখণ্ড ধনরাশি হইলে, দেখাও যে, 72%-%" রাশিটি ৪, 3, 
&, 6, 8, 1, 16, 24 এবং 48 সংখ্যাগুলির প্রত্যেকটি দ্বারা বিভাজ্য । | 

88. দেখাও যে, 17০ +18?-6৪০+2 রাশিমাল! ৪ দ্বারা বিভাজ্য । 
84, দেখাও যে, ৪৪ --:6 এবং ০৪ -11+14 রাশিমালা দুইটির, ০-% এর 

আকারেএক সাধারণ গুণনীয়ক আছে। 
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8৮. %) যে কোন অখণ্ড ধনরাশি হইলে, দেখাঁও যে, (81)%,091)%- 1 বাঁশিটি 
100 দ্বারা বিভাজ্য । 

86. নিম্নলিখিত ধারাবাহিক গুণফল নির্ণয় কর £ 
(1 +2%)(1 +252)(1 1+25)(1 1+25)(1 729), 

$প. % যে কোন অখণ্ড ধনরাশি হইলে, দেখাও যে, 
18%-1%018%- 21182 বত +1)7+]. 

88. ধারাবাহিক গুণফল নির্ণয় কর £হ 11 101 ৮ 1000]. 

8. দেখাও যে, ০%-%০ +?%-]1 রাঁশিমাল! (৮ -1)5 দ্বারা বিভাজ্য | 

40. % যে কোন অখণ্ড ধনরাঁশি হইলে, দেখাঁও যে, ৮৫ - 1)7+8%0৮- 1) 

রাশিমালা +% দ্বারা বিভাজ্য নহে । * 

নিম্নলিখিত ভাঁগফলগুলি নির্ণয় কর £ 

41, (05172) (2 47%), 42, (০০ -%)- (০ +%), 

48, (25 7-%%)4(0-%) 44, (016 -%12)- (62 +%2). 

ঞড. (5:৪-15)0-0), 
46. ১ +62+%) এবং 83 + 9 +7+6 রাশি দুইটির গ. সা. গু, 

%+3 হইলে, % এবং % এর মান নির্ণয় কর। 

47, ৮০ 77778 এবং ৮০ _2% - % রাশি ছুইটির গ. সা. গু. £-ঠ হইলে, 

দেখাও যে, ?9- 56 এবং ৮-£. 

48৬ *৫০: +27+9% এবং ৫০: +৮1+5% রাশি দুইটির গ. সা, গু. ০-& হইলে, 

দেখাও বেঃ %.-?-% এবং 06 -?)2 + 2" --?-0, 

49, ঠ-3 হইলে, 29 - 8৪ + 5০৭ _ 1529 41905 _ 39০4 + 725 - 215 

+172 -51. রাঁশিমালটতে % এর পরিবর্তে ৪ না বসাইয়া, অন্য উপায়ে উহার মান 
নীরা? 

50. 'ঠ হইলে, 825 -48%£ + 405 _- 602 +262- 38 রাঁশিমালার 
পানর? , 

জিতের 



২ জশ্র্যা্স 

জটিলতর গ. সা. গু. ও ল. সা. গু. 

(781'0০7" ঢা, 0১ 7 8110 1). 0. 11.) 

157. সহজে গুণনীয়ক নিরূপণ করা যায়, এরূপ রাঁশিমালাসমূহের গ. সা. গু. 
ও ল. সা. গু. নির্ণয় করিবার প্রণালী পূর্ব্বে চতুর্দশ ও পঞ্চদশ অধ্যায়ে বিবৃত করা! 
হইয়াছে । এক্ষণে, উহা! হইতে জটিলতর ক্ষেত্র সম্পর্কে আলোচনা কর! হইবে। 

যু. জটিলতর গা. সা. ও. (1397.097. 0. 7.) 

158. দুই বা তদধিক রাঁশিমালার গ. সা. গু. ও এক মিশ্র রাঁশিমালা। 
(90107700010 6য1)1939107) হইলে, এই গ. সা. গু. সাধারণতঃ পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা নির্ণয় 

করা যাঁয় না । এইকবপ ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হয়। 

159. ৫ ল্রাম্শিমালাতে এএক্সদ এন (20010010191 
18007) স্বাহ5 ০সইন্প ল্লাম্শিমালাসম্ুহেল গর, সা; ০. ন্নিরশল 
কল্লিবা সাব্রান্রপ। ন্নিজস্ম 2 

নিয়ম'ঃ ছুইটি রাঁশিমালার গ. সা. গু. নির্ণয় করিতে হইলে, উভয়কেই উহাদের 
অন্তর্গত কোন সাখারণ অক্ষর (০০72707) 1969৮) এর শক্তির অধঃক্রম “মন্গুসারে 

সাজাইয়। উহাদের মধ্যে উচ্চতর মানের রাশিমালাকে (6501998107. 0110161797 79699) 

অপরটি দ্বারা [উভয়ের মান (3989০) সমান হইলে, যে তপরটি দ্বারা] ভাগ 
কর; যদি কোঁন ভাঁগশেষ থাকে, তবে সেই ভাগশেষকে নূতন ভাঁজক এবং পূর্বব 

ভাঁজককে নূতন ভাঁজ্যরূপে গণ্য করিয়! পুনরায় ভাগ কর; এবং যে পধ্যন্ত ভাগ 

সম্পূর্ণরূপে মিলিয়া না যায়, সেই পধ্যন্ত অনুরূপ প্রণান্গীতে ভাগ করিয়া যাও। শেষ, 

ভাঁজকটিই প্রদত্ত রাশিমালাঘয়ের নির্ণের গ. সা. গু. হইবে। এই প্রক্রিয়ার যে কোন, 

যে কোল্ু-রাশিদ্বার৷ আবশ্ঠকমত গুণ বা ভাগ করিয়া লওয়া যাইতে পারে। 

উপরোক্ত নিয়মের যৌক্তিকতা নিয়লিখিতরূপে প্রতিপন্ন করা যাঁয় ঃ 
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ধর, 4 ও 7) উপরোক্তরূপ দুই রাশিমাঁলা হুচিত করিতেছে, এবং 4 উহাদের 
মধ্যে উচ্চতর মানের রাঁশিমাঁল| । 

এ কে নিয়মোল্লিখিত প্রণালীতে 7 দ্বার! ভাগ কর ; মনে কর, 0 ভাঁগফল এবং 
0 ভাগশেষ হইল । তাহা হইলে অবশ্যই, 

০- 4 -739 ধর 2 (1) 

অথবাঠ এ4- ₹730+ 6 (2) 

(1) হইতে দেখা যাঁয় ধে, 4 ও 7 এর প্রত্যেকটি জারীর গুণরীয়কই 0 এরও গুণনীয়ক 
[কারণ, 4 ৯ এবং 7-% হইলে, 0-৫৫-8) হইবে]। স্থতরাং 

4 ও 73 এর গ. সা. গু. যদি 7 দ্বারা স্থচিত হয়, তবে 7, 0 এরও গুণনীয়ক, রঃ 
কাজেই, 7 ও 0 এর সাধারণ গুণনীয়ক হইবে । * 

নতাঁহা হইলে, স্পষ্টই বুঝা ঘাঁয় যে, 73 ও 0 এরু গ. সাঁ, গু., হয় এ+ নতুবা 7 হইতে 
উচ্চতর মানের, কোঁন রাশিমাল| হইবে । ,* ** (ক) 

এখন» (2) হইতে দেখা যায় যে, 7ও 0 এর প্রত্যেকটি সাধারণ গুণনীয়কই 
4 এরও গুণনীয়ক, এবং কাঁজেই, উহা 4 ও 7) এর সাধারণ গুণনীয়ক হইবে। 
স্থতরাঁং 7 এবং 0 এর গ. সা. গু. ও 4 এবুং ৪ এর সাধারণ গুণনীয়ক হইবে ; অতএব, 
উহা ( অর্থাৎ প্র গ. সা. গু.) 11 হইতে উচ্চতর মানের রাঁশিমালা হইতে পারে না। 

ক্কুতরাং, (ক) হইতে দেখা বায় যে, 7 ও 0 এর গ. সা. গু.ও নন হইবে। 

অতএব, ৪ ও 0 এর গ. সা. গু.ই নির্ণয় গ. সা. গু.। 

এইবূপে, 7 কে ০ দ্বারা ভাঁগ করিলে, 7) যদ্দি ভাগশেষ হয়, তবে' দেখান যাইতে 
পারে শব, 0 ও 7) এর গ. সা. গু.ই 7 ও 0 এর গ. সা. গু. এর.সমান, এবং কাজেই, 
নির্ণেয় গ. সা. ও. হইবে। 

এখন, 0 ক 7) দ্বারা ভাগ কর, এবং মনে কর, কিছুই ভাগশেষ থাকিল 
না (অর্থাৎ ভাগ সম্পূর্ণরূপে মিলিয়া গেল)) তাহা হইলে, 7) ই, 0 ও 7) এর 
গ. সা. গু, এবং কাজেই, নির্ণেয় গ. সা. গু. হইবে। 

অনি. 1. যেহেতু, যে কোন ভাজ্য ও তৎ্সংশ্লিষ্ট ভাজকের গ. সা. গু.ই 
নির্ণেয় গ. সা. ৩.১ অতএব *স্ুবিধার জন্য উহাদের যে কোঁনটিকে, অপরটির গুণনীয়ক 

, এরূপ যে কোন সরল রাশি (000700701%] 9300999102) দ্বারা আবশ্টঠকমত গুঞ বা 

ভাগ করিয়! লওয়া যাইতে পারে। 

অনলি. ৫. 4 কে 7 দ্বারা ভাঁগ করিবার কালে, যদি সম্পূর্ণ রি পূর্ব্রেই 

ভাঁগ-প্রক্রিয়া বন্ধ করা হয় এবং ৫ যদি অংশিক ফ্তাগফল (08:৮191 ০5০19) এবং 
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০0 যদ্দি তৎসংশ্লিষ্ট ভাঁগশেষ বুঝায়, তবে 73 ও 0 এর গ. সা. গু.ও১ 7 ও 0 এর 
গ. সা. গু. এর ন্যায়, নির্ণয় গ. সা. গু. হইবে। কাজেই, অন্ুনি, 1 হইতে বুঝা যাঁয় 
যে, 0 কে?) দ্বারা ( অথবা, 0, 7 হইতে নিম়তর মাঁনের হইলে, ৪ কে ০” দ্বারা ) ভাগ 
করার সময় উহাদের যে কোঁনটিকে অপরটির গুণনীয়ক নহে, এরূপ যে কোন সরল রাশি 
দ্বারা আবশ্যকমত গুণ বা ভাগ করিয়া লওয়৷ যাইতে পারে। 

নিয্নলিখিত উদাহরণগুলি দ্বারা প্রক্রিয়া-প্রণঃলী স্পষ্টরূপে বুঝাঁন যাইতেছে £ 

উদ্দা, 1. 925 _'?%2 _182-8 এবং 2৪ _ 325 -172 _ 19 এর গ. সা. গু. 
নির্ণয় কর। 

নির্ণয় গ. সা. গু. অবশ্যই 823 _-7%5 -18%-8 এবং 8293 _-8%2 _ 12 

- 1) এর গ. সা. গু. এর সমান [অগুসি. 1] | অতএব, দ্বিতীয় রিমার সা 
গুণ করিয়! এ গুণফলকে প্রথম রাশিদ্বারা ভাগ করা যাঁউক £ 

229 - 302 -172 - 19 

3 
উর _ 9১ - 516 - হর 

6%3 14772 902 -16 

8225 -15%- 90 

কাজেই নির্ণেয় গ. সা. গু., 823 _ ৭5 _-18%-8 এবং £% - 15% -90 অর্থাৎ 
(০2 -8%-4) এর গ. সা. গু. এর সমান ; সুতরাং, উহা 8৮৪ _ ?22 _ 18 -8 এবং, 

৭ ঠ2 -- 9০ --4 এর গ. সা. গু. এরও সমান [অনুসি. 1]। 

অতএব, নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে কাঁধধ্য করিতে হইবে £ 

ঠ)-92- - 16%- 90 

ঠে2 39০ - 4 825 _ 1258 -18-8 82+2 এ 

$ 
ও 

€ 

) 32? এ -92 31920. 

22 - 62 -8 

225 _ 62 -8 

'্ৃতরাং নির্ণেয গ. সা. গু. ৯০৮ -82-4.  * 

০ উদ্দা, 2. 29৫ - 795 -:16%5 এবং 25 -7825 _ 442 এর গ. সা. গু. 

নির্নয় কর। « 
প্রথম রাঁশিমালা 222 (11%£ _ 893 -8)) 

৮. দ্বিতীয় রাশিমাঁল। ₹22(০%- 89% - 92), 
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স্বতরাঁং, 100 নিয়মের টীকা ৭ অনুসারে, 

নির্ণেয় গ. সা. গু ও. (+ এবং 9%% এর গ. সা. গু.) * (114 -399%3 -8 

এবং ৮ -99% - 9? এর গ. সা. গু.) 

2১৫2 যদি 2৮ শেষোক্ত রাঁশিমালাদ্বয়ের গ. সা. গু. 
নির্দেশ করে । 

এখন, এ কে পূর্ব নিয়ম অনুসারে নির্ণয় করা যাঁউক £ 

ঠে£ _89০ - 20) 1124 8929-8111 
1124 - 499 - 24 

_-8)- 8955 +- 4292 + 934 

19) 1927 _1482- 78 
20১ -110- 6 

টি _ 990 - 9912 নিম ছি 

ঢে+-1122 76০1 125 _ 8০5 _ 908... 
11)1105 -88৮- - 99 95 _ 9%-6 

2 8৫ 3৫ 7976 
স্থতরাংং এ্লচ2 -8%-9. 

অতএব, নির্ণেয় গ. সা. গু. - %(০ _ 8%_ 9). 

উদ্দা, 3. 19402 + 84309 + 6০2৫4 7205 এবং 8৪৫ + 60562 

+169740% +180250+ +722:45 এর গ. সা. গু. নির্ণয় কর। 

প্রথম রাশি _ 62৫2 (29 + 922৫ +-%2 _ 1263), 

দ্বিতীয় রশি _ 42022 + 18296, + 40222 + 45209 + 1804). 

অতএব, উপরোক্ত বহুপদ গুণনীয়ক (00016702018] 1৪০6০1)-দ্বয়ের গ. সা. গু. 

সর দ্বারা স্থচিত করিলে, অবশ্যই প্রদত্ত রাশিদ্ধয়ের গ. সা. গু. _ (62% এবং 425৫ এর 
গ. সা. গু.) ৮ সত হইবে। 

এখন, সর নির্ণয় করা যাউক : 
১209 + 026 4202 _ 1209)92£ + 152 2 + 4663 ৫ 

9041. 92304. 2262 _ 1923 চি 

8)6০8। ৫ + লস 18203 4180 

2৩৮া- 19226 +- 192 + 63 

নি 
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কাজেই, 3৮ 93 + 9229 +25 _ 193 এবং 23 + 18220 4 1902 

+69 এর গ. সা. গু. হইবে ; যেহেতু, এতদুভয়ই সমান মানের (০? 079 ৪8709 

79899) রাঁশিমালা, অতএব উহাদের যে কোঁনটিকে অপরটি দ্বারা ভাগ করা যাইতে 
পাবে। 

229 + 92 + 202 _ 1293)29 + 1954, + 1905 +0&3 3 ] 
1925 1 922৫4 %%2 - 1905 

2৫)4220 + 18205 + 180 
2724 090 + 92 

23 490 4920. 

_4৫2)- 822 _ 1905 

2243 

22 +- 92৫ + 9৫2 125, 19224 2৫ শুরা ৪ 

2 + ভাটি ++ 02৫ + টি ?+-93& 

225 1:820.._ _ 
6৫ + 92 

0০৫ 492 

স্কৃতরাং, ৮7 %০ + 89. 

অতএব, নির্ণেয গ. সা. ও. _ 22209 + 3৫). 
রঃ 

উদ্দা, 4. 4 + 11৩ + 972 +17017+5 এবং. 62%+ 143 + 8622 

+14%+10 এর গ. সা. গু. নির্ণয় কর। ্ 

দ্বিতীয় রাশি - 2(9%* + ৭5 + 1822 +৭+5) ) কিন্ত; যেহেতু, এ প্রথম 

রাশির গুণনীয়ক নহে, অতএব, প্রথম রাশি এবং 9£+ ৭০5 +1822+12+5 এর 

গ. সা. গু.ই নির্ণেয় গ. সা. গু. হইবে। ূ 
রর 405 + 119 + 25722 +171+58 

৪ ৯ শিট শী সী 

+++ 723 41824 5 50125, 18323 48125 + 5124 1514 
2 1192 £ +98%5 1৭922 +982 7 90$ 

52941 09224+9%292- 8 
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2972 1129 41822 +72 75 
5... িির়ে রেয়নি ররর 

529 4922 + 232 - 81525 + 8525 + 9022 + 952 + 2518 
1162£ 49725 1692: 715." 

823 + 2105 + 60% 4 9%5 

ঠা 

4025 রী 10522 4 9%00% + ও 
40703 রি 7905 রি 1849- 49 

33)3825 4. 062 7+-1.63 
02177 907+ 5 

০2 4 2% + 90255 +9%2 + 932 - এ -] 
523 +- 1022 + 98] 

অতএব, নির্ণেয় গ. সা. গু. ০ +9৮+5. 

উদ্দা. 5. গ. সা. গু. নির্ণয় কর £ 

494 _ 1625 +108 এবং 6%5 - 1493 _ 40 + 86. 

প্রথম রাশি 4(৮£ _ 429 + 9৭). 

দ্বিতীয় রাশি _ 90825 - %%৪ _ 20%2 +18). 

অতএব, প্রদত্ত রাশিমালাদয়ের বহুপদ-গুণনীয়ক (00151170070019,1 106০0)9) দুইটির 

গ. সা» ওু.কে 24 দ্বার। সচিত করিলে, নির্ণেয় গ. সা. গু» 92. 

এখন, স্লকে নির্ণয় করিতে হইবে £ 

-: 4০9 + এটি - 225 _ 2022 + এ +19 
825 1922 4+81% 

1905 - 729 -_ 202 -81%7+ 18 
1292£ --48%3 + 894 

4129 79022 -_81% - 806 

0+ 4০3 49৭ 

41 
410১ 72025 -81%- এাশ্টি - 1643 +120দ রি 

4102 -- 9022 -81%2 -- 806 / 

-9)_ 14403 +9195 +306%+1107 
৮6০৩ - 922 - 34০ -- 193 
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1623 - 922 - 24 - 198 
4] 

666০3 _ 36922 _ 1994 - এ 

6567১ _ 990 - 19962 _ 48961 

_49)- 4922 - _982- 14৭ 
22+%+ 3 

£ 

2 492 7 পানা _ 20১ -:81%-906141% -_ 10 
41148954198... 

- 1092 - 904% - 906 

109: -904%- 906 

স্থতরাং, নির্ণেয় গ. সা. গু. ৯ 2 + 9৮ +- 8). 

প্রশ্নমালা 83 

গ. সা. গু. নির্ণয় কর £ 

582 

এই রও 3০ ০১ 2৫ ৪৯ ৩ 

৬ শি ৯ শি সি ৪৩ ৩ পাট পি 

১, 

6, 

17, 

22 +6%- এবং 23 +8%25 -82+15 এর । 

3০5 416 - 19 এবং 33 + 4০3 _-98+16 এর । 

222 _ 9৫০ - 20%2 এবং 923 + 822 - 45%2% - 1003 এর । 

82 +7129 - 1422 -94% এবং 60৮4 _ 1029 -- 24225 এর | 

6৫৭ - 1195 -3৮+9% এবং 95 + 902 + 98৮ - 10 এর | 

65 -: 25৫2৮ + 82262 _- 1995 এবং 43 + 19429 - 7982 - 80৮5 এর । 

903 + 622 +52749% এবং 9০3 + 522 +5%+3 এর । 

4০১ _722% + 722 -9%5 এবং 223 -?722% +72%2 - 413 এর | 

62 +5729 4522 +29% এবং 425 -18%£ -8%5 -10%2 এর । 

22£ 41029 +722 4+41+ 1 এবং %9 + 8922-1০-39 এর । 

425 41922 -৪8৮-৪ এবং 92 + 13925 +92 +9%+9 এর | 

1969 + 11020 + 622 13 এবং 219 + 1722 + 922 +%3 এর | 

853 1 81/2 4+ 1862 + 25 এবং 85৫5 + 84৫22 + 9202 + 95 এর। 

70০৩ - 9202 +11056463 এবং 918 _ 2505 + 902 + 48 এর। » 
7529 _ 9522 +2421+ 4 এবং 85%3 _ 9622 + 9%5%+6 এর । 

8528 - 8422 +82+9% এবং 493 - 9022 +52+9 এর । 

6 ৭" 2625 4 140205 + 10033 + 24042 এবং 

6৫ + %15 + 90624 + 2452: এর | 
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18, 4%+ + 89৫3 +7902 + 44৫ +8 এবং 

6০ + 643 + 18825 +184+19% এর ॥ 
19, 29 - 192 ৭ 91-0 এবং 6%£ + 9212 +9-6 এর | 

40, 1914 - 902 +196%+90 এবং 18%* _ 95০5 +1452-৭5 এর | 
91, 18০2 + 1125 4+ 1692 +79%%+9 এবং 

ৃঁ 1924 +68%3 + 25 + 1082 + %0 এর ॥ 
১2, 25 -5০% +6৮+19% এবং ££ - 82 _ 24 - 89 এর | 

28, 2+ 759 + 922 -- 142 - 40 এবং 2০ - 49 +452+৭5 এর । 

24. 45 785৫2 + 98229 - 94* + 9445 এবং 

* 6 + 24256 - 19262 - 2429 +-96&£ এর ॥ 

25, 925 18258 1852 _382%5 -,12%5 এবং 
6০5 + 4+% + £23%2 +422%3 +8%5 এর 1 

26 2০১ - 1122 -9 এবং 45 4+117478]1 এর | 
%7, 39০ + 1043 - 9095 -_ 19%9+ 80 এবং 

6095 + 104 - 4593 + 4502 _ 506 এর ॥ 

28, 25 + 924 - 522 -৭%+39 এবং 22৪ - 34 - 18১ ++ %+3 এর ॥ 

160. ভন্সেক্কস্থল্েনে ন্নিক্ষজিম্থিভ ভশশভ্িি সাহাব 
“অভ্ভি হতে গ. সা. ০. নিজ ব্রা আজ 2 

.. উপপত্তিঃ 4 ও?) দুইটি একপদ-গুণনীয়ক-বঙ্জিত রাশিমীলা হইলে, যদি 
7), %, ?, ৫, এরূপ চারিটি অঙ্ক-সংখ্য। (05103971081 09872%15) বুঝায় যে, %%৫ -%) এর 

সাংখ্যম্বন,শৃন্ত নহে, তাহা হইলে 7 ও 4 এর গ. সা. গু. "এবং %4 1773 ও 24 +4 
এর গ. সা. গু. উভয়ই এক । (শেষোক্ত প্রত্যেক রাশিমালাতেই সাধারণ সাংখ্য- 
গুণনীয়ক বর্জনীয় 1) 

ধর, 4 ও 73 এর গ. সা. গু. 17 দ্বারা এবং (সাধারণ সাংখ্য-গুণনীয়ক বঞ্জিত 
704 +1,73 ও 74 +7) এর গ. সা. গু. 77 দ্বারা হুচিত করা হইল। 

এখন যেহেতু 4 ও 7 এর প্রত্যেক সাধারণ গুণনীয়কই ?%4 +%7 এর 
গুণনীয়ক, আবার ?%4+73 এরও গ্ুণনীয়ক, সুতরাং এ নিশ্চয়ই 4 +%7 ও 
£45-৫73 এর সাঁধাঁরণ গুণনীয়ক হইবে। 

কাজেই, 7” হয় ?্র এর সমান, নতুবা ?7 হইতে উচ্চতর মানের, কোন রাশিমাসী। 
হইবে | ডঃ ৭ টি 2 (ক) 

আবার, যেহেতু ৫074 +%79) 77094 + ৫2) _ (9৫ -?%)4, 
এবং %)(94 + ৫79) - 2074 17079)» (70৫ -70)7, 
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অতএব, %,4+7%7 ও  24+7) এর প্রত্যেক সাধারণ গুণনীয়কই 
€7/4 -?%)4 এর, এবং (৫ -1%)7 এরও, গুণনীয়ক হইবে । এখন, যেহেতু প্রদত্ত 

সর্ভতীনুসারে, %? -?%% একটি অঙ্ক-সংখ্যামাত্র, অতএব, %.47+72 ও 4 +7 এর 
অঙ্ক-গুণনীয়ক ব্যতীত অপর প্রত্যেক সাধারণ গুণনীয়কই 4 এর, এবং ৪3 এরও 
গুণনীয়ক হইবে । কাজেই, 77 স্প্টতঃ 4 ও 7 এর সাধারণ গুণনীয়ক হইবে। 

অতএব, 77, 77 হইতে উচ্চতর মানের রাঁশিমাল! হইতে পাঁরে না । 
অতএব, (ক) হইতে, এ. ; 

অর্থাৎ, উপপত্তিটি প্রতিষ্ঠিত হইল। 

অন্ুসি. 1. 4 ও 7 এর গ. সা. গু. এবং 4+ ও 4- এর গ. সা. গু. 

উভয়ই এক। [ এম্থলে, %৮-], % 1, 21 এবং ৫. -এ ধরিতে হইবে। ] 

অনুদি. 2 4 ও 7 এর গ. সা.গু. এবং 4357) ও 73 এর গ. সা. গু. 
উভয়ই এক । | এস্লে, 7৮7 1১ 7175 7215 ?-0 এবং ৫0-1.] 

তদ্রপ, এ ও 7 এর গ. সা. গু. এবং 4457) ও 4 এর গ. সা. গু. ও এক । 

উদ্দা, 1. 2£+%3 -5%2 -82+9 

এবং £ _ 3%3 ++ -% এর গ. সা. গু. নির্ণয় কর। 

ধর, 47৮ +25 522 - 8479, 

এবং 73-05-994+2£ +392-%. 

তাহা হইলে, 4 +73- %০£ _ %3 - 42 ল 29205 -%- 2), 

এবং 4 - 13 - 43 _ 62 6০ + 4». 20923 - 32 - 9279), 

অতএব, অন্ুসি. 1 হইতে বুঝা যায় যে, নির্ণেয় গ. সা. গু, 220৮2 -০ - 9) এবং 

95 _ 9 - 8০+% এর গ. সা. গু. এর সমান; কাজেই, উহা *-%- এবং 

23 _ 902 _ 8242 এর সমান হইবে। 
ধর, 47522 -2-% 

এবং 77-25-89০2 - 8০79. 
তাহা হইলে, 4+ 73723 - 22 - 4 2062 _ 2 - 2). ৃ 

অতএব, নির্ণের গ. সা. গু. এবং (4+80 এর গ. সা. গু. [অনসি. 9] 
০ -2-9, 

গু 

« উদ্দা. 2. 42£+ 1129 + 2722 + 17275 

ৃ এবং ৪০*+125 + 1825 ++ এর গ. সা. গু. নির্ণয় কর। 
০ ধর, 4৮৮4০541105 12122 +1276, 

এবং 9-82*+ 725 11852 +121+5. 
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তাহ! হইলে, 4 _- 7374 + 43 792 + 102 -০(৮৪ + 45 +9% + 10), 

এবং 34 - 4737 525 + 922 +9%3% - 5. 

অতএব, ০৪ +4%2 +92+10 এবং 5%9 + 922 + 98 -ঠ এর গ. সা. গু.ই 
নির্ণেয় গ. সা. গু. হইবে । 

ধর, 423 745 +-9% + 10, 

এবং 73 5০5 +92১ + 982 -5. 

তাহা হইলে, 4/+ 97১ 113 + 29 +5652 _ 11515 + 9245), 

এবং 54-77-1122 4+ 992 + 55 ৯ 11025 + 92475), 

অতএব, নির্ণেয় গ. সা. গু. (০ +9৮+5) এবং %5 +92+5 এর গ. সা. গু. 

০002 12775. 

উদ্দা, 9. 25 11 -9 এবং 4%5 +115+-81 এর গ. সা. গু. নির্ণয় 
কর। [কলিঃ প্রবেশিকা, 1895.] 

ধর, 4 - 4005 শাঁ 110 +81], 

এবং 73925 _ 112 _9. 

, তাহা হইলে, 4 -97-11£ +%9%2 + 99 - 11(£ +%2 +9). 
এবং 4 +913- 99১ +11%1 -99%2 » 11282022342 - 9). 

অতএব, নিণেয় এ. সা. গু. -%£+%2+9 এবং 20229 72 9) এর 

গ. সা..গু, | 

সুতরাং, উহ! %£ + 2 +9 এবং %৪ +25 -9 এর গ. সা. গু. । 
ধ্র 424 %024+9, 

এবং 7 23 +2 -9. 

তাহা'হইলে, 4”+7% ₹%£ + 2৪ 4825 _%2(০হ + 2 +3), 

অতএব, 23 +2 -9(- 73) 

* গু এবং 2০ +-22+80-0) 

* এখন, যেহেতু 7+ 80» %০5 + 48 462 

- 9002 +%৮4+59 

নির্ণেয় গ. সা. গু, +9+8. . 

'এর গ. সা. গু ই নির্ণয় গ. সা. গু. হইবে 
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প্রশ্নমাল। 84 

নিয়লিখিত রাঁশিগুলির গ. সা. গু. নির্ণয় কর £ 

1. 23 -9%2 -4%+19% এবং %3 -722+162-19% এর । 
%, 2০৩ -170+19% এবং 42-29-2452 +412-19 এর | 

8, 49 + 1822 4+19%1+4 এবং 9৩ +5%2+82-4 এর | 

4, 305 - 5054৭ এবং 6০-7০১ -602+141+? এর। 

5, 6০£- 1125 + 1625 - 222+8 এবং 6৮ - 113 _ 822 +29৮-8 এর। 
6, 2417 1923 + 2025 - 81278 

এবং %£+%25 - 642 + 69০ - 16 এর ॥ 

1, 92+-৭০৩ - 72 _-6.১+% এবং 8০ - 195 - 4022 -92+38 এর | 

৪. 25০4 - 1829 - ৭০2 +19%+98 এবং 5৮ - 292২৭ -9%£+162+4 এর ॥ 

9. 224 529 _ 12 - 9৮ + 9 

এবং 625 + 9922 + 343 + 2122 -%2-9 এর । 

10. 6০5 +9%£ - 195 -- 422 + 9% - 3 

এবং 925 + 1924 - 185 - 522 + 19 - 4 এর ॥ 

11, 25-2%3+8 এবং 2০5-%2+4 এর। 

19. 95 +199%5 _ 44 এবং 3995 + 1995 -16 এর | 

161. সহক্তে €০পন্বীজক্কে ন্বিক্পেঅল কলা আস না” 

এই শ্রশ্কান্ল ভিন ন্বা ভপ্রিক ল্লাশ্পিমালাল্প গ, সা, ৪, 

নিপল £ 4 
ধর, 4, 7, 6 দ্বারা স্থচিত রাশিমাঁলাত্রয়ের গ. সা. গু. নির্ণয় করিতে হইবে। 

মনে কর, 4 ও 73 এর গ. সা. গু. ? দ্বারা, 2 ও 0 এর ণ. সা. গু. 77 দ্বারা 

স্থচিত করা হইল। 

এখন 6১ 4 ও ৪ এর সকল সাঁধারণ মৌলিক গুণনীয়কের গুণফল বলিয়া, ৫ 
এর প্রত্যেক গুণনীয়কই 4 ও 7 এর সাধারণ গুণনীয়ক হইবে । সুতরাং, ৫ ও 0 এর 
সকল সাধারণ গুণনীয়কই 4, ? ও 0 এর সাধারণ গুণনীয়ক হইবে। 

'. অতএব, 4১7 ও 0 এর সাধারণ গুণনীয়ক নর হইবে। কাজেই, নির্ণে 
গ. সা. গু. হয় 77, নতুবা ্ হইতে উচ্চতর মানের, কোন রাশিমাল! হইবে। *** (ক) 

কিন্ত, যেহেতু 4 ও 7 এর প্রত্যেক সাধারণ গুণনীয়কই ৫এর উৎপাদক, অতএব» 
4,7 ও 0 এর প্রত্যেক সাধারণ গুণনীয়কই ৫ ও 0 এরও সাধারণ গুণনীয়ক হইবে। 
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স্থতরাৎ, নির্ণয় গ. সা. গু. ও অবশ্যই ৫ ও 0 এর সাধারণ গুণনীয়ক হইবে; 
কাজেই, উহা '্র হইতে উচ্চতর মানের কোন রাশিমাল। হইতে পারে না । 

অতএব, (ক) হইতে, নির্ণেব গ. সা. গু.-₹ 7. 

অনুরূপ যু'ক্ত দ্বারা দেখান যাইতে পারে যে, 4) দি চতুর্থ এক রাঁশিমাল! বুঝায়, 

তাহা হইলে, 77 ও 7) এর গ. সা. গু.ই এ১ 7, 0 ও 7) এর গ. সা. গু. হইবে । 
অতএব, তিন বা তদধিক রাশিষালার গ. সা. গু. নির্ণর করিবার নিম্বলিখিত 

নিয়ম পাওরা গেল £ , 

45 7), 0১ 4),... প্রভৃতি রাশিমালার গ. সা. গু. নির্ণয় করিতে হইলে, প্রথমে 
এ ও 73 এর গ. সা. গু. নির্ণয় কর; তৎপরে, লব্ধ গ. সা. গু. ও 0 এর গ. সা. গু. নির্ণয় 

কর? তত্পরে এই গ. সা. গু. ও 1) এর গ. সা. গু. নির্ণয় কর? ইত্যাদি । সর্ববশেষ 
গ. সা. গু.ই নির্ণেয় গ. সা. গু" হইবে । 

উদদা. ॥ গ. সা. গু. নির্ণয় কর %০ 1০5 _ 1725 4592 245 22 4 

1429 - 112 -90%+ 94 এবং 5৮ + 923 - 422 81418. 

প্রথমে, প্রথম দুইটি রাশির গ. সা. গু. শির্ণয় কর! ধাউক £ 
ধর, 4 75224 25 - 17225 458 - 94) 

এবং /9- 825 41425 _ 1122 -70% + 4. 

তাহা হইলে, 4 +17)-5%5+ 723 _ 2825 _ 19 
- (93 7722 _ 928% - 19) 

এবং - ৪84 + 219 _ 49০9 + 9925 - 8149 + 190. 
অতৃএর, 4 ও 13 এর গ. সা. গু. 5০৪ 41০৮ _9১০-12 এবং 493 + 96? 

- 81494 190 এতহভয়ের গ. সা. গু. এর সমান । 

এখন, মনে কর  এ4- 83 + 722 _ 28 - 19, 
এবং , 737 492৭ + 2922 - 314 + 190. 

তাহা হইলে, 104” +17) _ 995 +99%5 _ 594 
- 99025 +% - 6). 

অতএব, 4 ও 73 এর গ. সা. গু 
8০৩০ _ 28 -120- 41) ) এর গ. সা. গু. এর সমান। 

এবং %2+%-6(-০) | 
এখন, 44-20-5239 + 52 - 80০ - 65(%274+% -6) $ ৩ 

4 ও 73 এর গ. সা. গু.- 0 এবং 4”-9%0 এর গ. সা.গু, 
_ল 92 40 -6. 

বী-_২১ 



৩২২ সহজ বীজগণিত 

অতএব, নিণেয় গ. সা. গু 22 +%-6 এবং 52 +9%5 - 4292 -81%+18 

এতদ্ুভয়ের গ. সা. গু.এর সমাঁন। এই শেষোক্ত গ. সা. গু. নি্যলিখিতরূপে নির্ণয় 

করা যায়। যথাঃ 

টে +-6 1 2০, €স92 42 -815718 622 442 
5%+ 1+ 8695 _30%£ 

4০ _ 175 781 +18 
4275 এ 422 _ 24 

-3) - 9125 _ 57418 
70৮ +10-6 | 
7072 4 1249 

19) 19436 

৮+ 3 

স্তরাঁং নির্ণেষ গ. সা. গু.৯০+3. 

প্রশ্নমালা ৪85 

সা গু. নির্ণয় কর ঃ 

1, 294 722 -0%- 45 %১+8%2 + 11%- 90 

| এবং 2৪ + 195 ৮-49% +%0 এর | 
9, 2 + 2১182 + 152 -_ 105 2 - 525 4192 - 952 + 10 

এবং 22£ _ 525 + 1025 - 20%+8 এর | 

2. 92£1+1%9 _ 1925 14 + 305 2 + 522 - 162 - 102 + 94 

এবং 2০£ 4523 - 10০5 + 5 - 1 এর | 
4, 224 -১409 - 695 _9-955 2০ -8%5 - 555 -9% - 28 

এবং 925 + 1805 +41%2 +924-20 এর ৯ 
5,3৫9 + 28৫৮ + 89295 - 48825 3৫9 + 442৮ _ 2805 + 1605 

০ পু এবং 2%3 +102% - 449৮2 + 243 এর | 5] 
8. 6%9 +5%2৮- 24092 + 15855 6৫3 - 9762৮ + 61605 - 208 

« এবং 3১-8৮-9165 + 605 এর | | 

2 
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এ, 3০511125392 - 44০ + 805 8%£ -2%9 _59%22 + 124 - 80১ 

3০ + 205 _ 905 -8%+89% এবং 8০ ৮ + 923 -83%2 - 50 +9%00 এর | 

8, 6%5 + 144 - 535 -_ 972 + 060 +%45 6%5 _ 98 + 15 + 545 

- 392 - 185 6%০ +8%£ -79%5 _86%5 +105%+ 86 এবং 

9১-25-3193 +5122 449 -৭% এর । 

[া. জটিল ল. সা. গু. | 

162. সশ্র্যবেক্ষণ হারা নী ন্িরপজঅ কল্রা আজ 
সা» এইলদঞ্প ই লাম্শিসানাল হল, সা” ০. নন 2 

ম্ডা 

ধর, 4 ও 7) উপরোক্তরূপ ছুই রাঁশিমাঁলা এবং 1] উহাদের গ. সা. গু. বুঝাই- 
তেছে।” এ ও 7 কেন দ্বারা ভাঁগ কর, এবং মনে কর, ভাঁগফলদ্বয় যথাক্রমে % ও & 
দ্বারা সুচিত হইতেছে । তাহা হইলে, 

17-%17 ) 

এবং 73-17 

এখন, যেহেতু ৫ ও & এর কোন সাধারণ গুণনীয়ক নাই, অতএব, 4 ও 7 এর 
' প্রত্যেক সাধারণ গুণিতকেরই (900)1)02 10701811)19 এর) একটি গুণনীয়ক ৪ % 7 *৮ 

হ্ইবে। 

অতএব, নির্ণের ল. সা. গু - 126. 

কিন্ত) 17৮ রি ৮73 

49 
অথবা, 4 ৫ 7, 

কাঁজেই, নির্ণেয ল. সা. গু. * 7), অথবা -4 সা. 

স্থতরাঁং, দুইটি রাঁশিমালার ল. স।. গু. নির্ণয় করিতে হইলে, একটিকে উহাদের 
শা.ঞ্া, গু. দ্বারা ভাঁগ করিয়। লব্ধ ভাঁগফলকে অপরটি দ্বারা গুণ করিতে হয়। 

_ অনুসি.। যদি 4 ও 7 এর ল. সা. গু. 7 দ্বারা স্থচিত হয়, তবে অবশ্যই, 
7 17- 4 % 7); অর্থাৎ, ছুই রাঁশিমালার ল. সা. গু. ও গ. সা. গু. এর গুণফল, এ 

রাঁশিমালাদ্য়ের গুণফলের সমান । 
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টাক1। দুই রাশিমালার ভিতর কোন গুণনীয়ক সাধারণ না থাকিলে, উহাদের 
গুণফলই রাশিমালাদ্বয়ের ল. সা. গু. হইবে। 

উদ্দা, 1. 625 + 952 +16+৭ এবং 0%১ - 11225 -8%-৬ এর ল. সা. গু. 
নির্ণয় কর। 

625 - 1122 -8%-5 রঃ 6%3 + 9022 +162+ 7৭11 
6০ -115-8%- 5 
14 9) 36%২ 4242 +12 

শি শশা শপ্পীশি 

32241 271+ ] 

82 ++] ] 6০9 - 1122-8৮-58 1 22--& 
(০ +425+ 9% 

5152৯ -702-5. 
পি পুতি ২1018 

অতএব, প্রদত্ত রাঁশিসমূহের গ. সা. গু. 324 +82+1. 

স্থতরাং নির্ণেয় ল, সা. গু, 

623 -11%2-82-5 3 
81271 (6%9 +25%2 + 162 +7) 

- (9৮ _ 6)0623 + 9525 +16%+ ৭) 

-- 1924 4205 - 9825 - 662 - 85. 

প্রশ্নমালা 86 
ল. সা. গু. নির্ণয় কর £' 

1, 92:47 922 -471%1+4 এবং 8০5 + 1422 +182-9 এর । 

%, 625 +1722 + 92 -4 এবং 629 - 72 -%72+8 এর । 

1923 _ 42 -25%+19% এবং 199 -28%2 +2+19 এর | 

9:25 - 1922 - 15490 এবং 1525 4192 - 25 - 90 এর। 

4০3 - 1022 _ 18 +45 এবং 6%২ +822 - 972- 36 এর? 

404 1429 +122 + 11714 এবঃ 6%£ + ৭5 +402 15279 এর । 

8০£ _ 623 _8% +9%-0 এবং 164 - 123 +-9022 -9৮+6 এর ॥ 

425 +89১ 79122 + 18 + 2? 

এবং ৪2%:4+6%5 + 1722 + 1627 24 এর | £€ 

9, দুইটি সংখ্যা ০ ও ও, % এর গ. সা. গু, 7 এবং ল. সা. গু. £; এবং %+10 
-০+% হইলে, প্রমাণ কর যে %9+8১-%১+%5... [পাঞজাব প্রবেশিকা, 1891..] 

০০ ৯ ৪৯ শি পুষ্টি 9৩ 
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163. ভিন্ন হা ভদশ্রিক্ ল্লাম্শিমালান্র জল. লা. শু. 
নিল £ 

মনে কর, 4১ 7, 0 দারা স্ছচিত রাশিমাঁলাত্রয়ের ল. সা. গু. নির্ণয় করিতে হইবে । 

এখন ধর, এ ও 7 এর ল. সা. গু. 7, দ্বারা) এবং // ও 0 এর ল. সা, গু, 

11 দ্বারা, সুচিত কর! হইল । ০ 

তাহা হইলে; স্পষ্টই 7 ও ০0 এর প্রত্যেক সাধারণ গুণিতকই (০000000 

20018016) 4, 7 ও 0 এর সাধারণ গুণিতক হইবে; ..* +*. (1) 

আবার, এ, 7 ও 0 এর প্রত্যেক সাধারণ গুণিতকই স্পষ্টতঃ 0 এরও 
গুণিতক। 2 ঠা "2 টা ই (9 

অতএব, (1) হইতে, 4, 7; ও 0 এর সাধারণ গুণিতক 7 হইবে। কা 
42 3) ও 0 এর ল. গা" গু. হয 11, নতুবা 1 হইতে নিম্নতর মানের কোন রাঁশিমালা 
হইবে । 

কিন্তু, 4১ 7), 0 এর ল. সা. গু. 7 হইতে নিম্ন তর মানের কোন বাশিমাঁলা হইতে 
পাঁরে না; কাঁরণ, (9) হইতে দেখা যাঁর যে, 4১ 73 0 এর ল. সা. গু. অবশ্যই 7; ও 
0 এর গুণিতক হইবে। 

অতএব, নির্ণেয় ল. সা. গু.- 14. 

স্তবুঁৎ। 4১ 7, 0, 7) ইত্যাদি দ্বারা স্ুচিত রাঁশ্মালাসমূহের ল. পা. ও. নির্ণয় 
করিতে হইলে, প্রথমে এ ও 73 এর ল. সা. গু.; তৎ্পরে এই লব্ধ ল. সা. গু. ও 0 এর 
ল, সা. গু.১ তৎপরে এই শেষোক্ত ল. সা. গু. ও 7) এর ল. সা. গু.১ ইত্যাঁদিক্রমে 
ল. সা. গু.-সমূহ নিণুর্ঘ করিয়া! যাইতে হয়। এইরূপ প্রক্রিয়ালধ সর্বশেষ ল. সা. গু.ই 
নির্ণেয় ল. সা. গু. হইবে" 

উদ্দী,। ল. সা. নির্ণয় কর : 

6০ সির 4০2, 473 এবং 6%2 + 95 -9 এর | 

রি ৮০+-5.০+3 0%£ বিন 9 ৪ 32 - ) 6০ -1129+3 / 2%-৪ 
6252-11-17 3 672 - 9 

19) 36০ _ -1 ৯১:৪2 
32- ]. - 9243 

অতএব, 6 _-112+3 এবং 6০5 +9৮-9 এর গ. সা. গু. - ৪০ -1. 
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স্তর, এই রাশিমাঁল৷ দুইটির ল. সা. গু. 

_6%5-1121+8 
32-1 

- (9% - 9)06%2 + 95 - 9) 

_ 12259 79225 - 99247 9৭. 

এখন, 42 -4%-3 এবং 193 + 89972 -'99৮+9দ এর ল. সা. গু. নির্ণয় 
করিতে হইবে । 

422 4৮ - 3] 19235 + 39922 - 932 + 97 রি +]1] 

৪977122252৬. 
4424 -849) 427 

"44০ 44733 
_%0)- 40% + 60 

(022 + 9 - 9) 

2৮ -- 8 

2০-9) 422 _- 4০ -3 ডি 

4762. ... 
9০5 
20 -9 

অতএব, প্রদত্ত রাশিসমূহের গ. সা. গু. _ 9 -3. 
2০০৮ টি 

সুতরাং তাহাদের ল, সা. শু.₹22 2742 90203 + 3225 _ 9824 গর) 

- (92 + 1)(19%23 +8%22 _ 98% + 27) 

লু 2424 1+7063 _ 15402 392 141 £ 

প্রশ্নমাল। 8? 

ল. সা. গু. নির্ণয় কর £ 
1, 8৮2 -710%-8, 425 _ 90279 এবং 6৮£+০-9 এর। 
2, 32 -98-8, 6% -7০-৪ এবং 2%£ -11%+12 এর । 
062 - 19 + 10, 19%5 - 11%+9 এবং 82 +102-3 এর | 

১:22 + 409 1+22 4+62-- 9, 422 +8৯ 722 -6৮+8 

৪ 

4 

এবং 8 + 425 _-9%2-8৮-3 এর 

নি নি নি 
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জাটল ভগ্নাংশ (7971067. 77080610779) 

164. ষোড়শ অধ্যায়ে বণিত ভগ্নাংশ হইতে জটিলতর ভগ্নাংশ সম্বন্ধে এক্ষণে 
আঁলোচন। করা যাইতেছে । একী 

7. ভগ্মীংশের লঘিষ্ঠ আকারে পরিবর্তন 

্ (06050110179 01 [77280810118 10 10%/69% 69718) 

165. কোন ভগ্রাংশের হর ও লবে যদি কোন গুণনীয়ক সাধারণ না! 
থ[কেঃ, তবে সেই ভগ্রাংশকে লঘিষ্ঠ আকারের ভগ্নাংশ (£28,961009 97690. 6০ 16৪ 

10৬/99৮ 97109) বলা হয় । যে সকল ক্ষেত্রে, হর ও লবকে পধ্যবেক্ষণ দ্বারাই গুণনীয়কে 
বিশ্লেষণ কর! যায়, সেই' সকল ক্ষেত্রে হর ও লব হইতে সাধারণ গুণনীয়কগুলি অপসারণ 
করিয়াই ভগ্রাংশকে লঘিষ্ঠ আকারে পরিবন্তিত করিতে হয়। অন্যায়, হর ও লবের 
প্রত্যেককে উহাদের গ. সা. গু. দ্বারা ভাঁগ করিয়! লঘিষ্ঠ আকার নির্ণয় করিতে হয়। 

উদ্দা, 1. লঘিষ্ঠ আকারে পরিবর্তন কর £ 
&১ 47১ + 63 _ 39৫ 

&5(৮+ ০) +৮২(০+ ৫) + 026 +৮)+ 9০০" 

+6)6%2 +02 + 62 -%৫ ০৫ _ &০) প্রদত্ত ভগ্নাংশ _(৫+ 
(৫+ ৮+-০)(৯০ + ০০ +০) 

হি 9 £ 162 402 7070 - ০৮. 
&০ + ০ + ৫? 

ষ্ঠ 3০ +% +5)3 _- (07 2)৩ -(2+2)১-(0+%)৭ 
উর্দ1, 2. "সরল কর ঃ 3(9% +% +2)(9 +9%% +5)(% +% + 22) 

প্রদত্ত ভগ্রাংশ_ 8(2০+% +2)00 72 +8)097+1/722)_ ]. 
3092 +% +2)(6 + 2% +-2)0% +% + 9) 

[উদা. 1, নিয়ম 189.] 
উদ্দা, 8. লঘি্ঠ আকারে পরিবর্তন কর : 

9১ - 27022 চি 725. কলিং ঃ 

203 + 1005 - 462 - 4£8%3 [কলিঃ প্রবেশিকা, 1889.] 

লব 9023 - 9%%5 + 26৫5 চে _ 24০১), 

হর 90253 + 502 _ 2%% _ 245), 
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এখন, ইহাদের গ. সা. গু. নির্ণয় করিতে হইবে । 

রা ও +- 5072 _ 9222 _ 249 

2৪ _ 0922 + 26 2 - 2463 

1462) 14025 _ 9202 
2্- 26. 

টস রা 23 - 9022 + 90022 _ 246 নি -- 72 4+ 1902 
2৭ -- 27202 

৭ 702১ 4 26022 -_ 24৫2 

1022 714080 
19822 -_ 2463 
12922 _ 243 

অতএব, নির্ণেয গ. সা. গু. - 96. 

রর 9(205 -9%2 49602 22 _2409)-- (০ _ 29) 
তৈরাৎ, নির্ণেয ফল 209 76222 _ 92০ _ 243) ₹: (2 _ 22) 

টি 3022 _ 7০2 +19%2) 

925 41902741902) 

_03- + উদ্দা. 4 9: 29 - 02 7 রা 
128 লঘিষ্ঠ আকারে পরিবর্তন কর। 

[কলিঃ প্রবেশিকা, 1870... 

প্রদত্ত তগ্রাংশটির লব ও হুরের গ. সা. গু. নিক্বোন্ত প্রকারে নির্ণয় করা, যায়? 

92£ 7১7 982+18%-5 [অন্ঞসি; % নিয়ম 160.] 
১192 7+172-5 

22 )92£ * 003 41008 - ধু. 
29 - 4০৮+ 2০ -% 

০৩ -- 402 1+50-9 725 -109227+17- 5 | 7 
52১79822495 14 

42 ২184 9 
2১ -22+ ৭ 

নিবি 42027 52- 5 
? _ 92 দা 

_ 22 + 42 - 2 
- 272 +42 9 

অতএব, নির্ণেয় গ. সা. গু.-.০5 -+ 224]. 
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স্তরাঁং নির্ণয় ফল 

(925 ০5 -9%5 41820 0) 5 7 9%7+ 1) 9225 +82-5 
(72১ 1922 4192 5) ৮65 _%+1) ৭০-5 

প্রশ্রমালা 8৪ 

লঘিষ্ঠ আকারে পরিবর্তন কর £ 

1 2১442 4+2-6 9 ১ -121768. 
” 221০ -2 "০ + 2922 -19%+10" 

3. ৫, ও 1926 - 2%%2 42975 % 2  +(2/7%2)গ2+ +%£ 
রর ও 8০১৮4 522 - 49" 004 +909 +0222 _7£" 

5 925 7422 ঢা 2112 +2%7/5 6. | 4782.5 23 3 

“9003 +-0%25 & 482 519" “1 ০7220251237 92%" 

7. ২:০০০2০] ৪... পু কচ 
"72 --999 2 92471] "2 -90%25 +30% - 95" 

9 চ্চং 3৫৩৭ +520 21? 10 22272 -9857227+3 
২১429 19202 ++ 192 -_ 1508 “32517057422 + 9244" 

11 98: রি 7%2 225 9 19 209 -1 0//26 4 4475 _ 4985 
*. 923 46025 _ 520 _- 929" 30৩ +- 0৫১৮ -_ 24৫১ - 6৪9৮৩ " 

13 925 4-9025 + 1922-62-45 
"3০০4 + 9823 47৮ 1055 - 49 - 4৪" 

১4৩ €06 _ 002৮ +040£ 191৮: 2৮ * 
র্ 4০ - 04৮ 4+ 36203 - ৫৮ 

15 94205 +102+ 17880. র 74271. 42245 

“4625 ?147- 303? 1/2 _ 152১5 - 9%0%%+ _ 107১" 

16 (৯+০)১(৯ -০)+(2+%)3 (০- ৪)+ (৮49)? (& _ &) 

“ (৮40) (৮-০)+(০+)১ (০-৪)+ (৫ + ৮)১৫ - &) 

1? (1-9১)01-%) সি: 202 +2)(20 +1/106% 42) 
1 -- 22 -%8 ৪2 _ 95 পু 

(০4+1/ _ 92)১ +(0/-4+6 -_ 2) + (542 -2%%)3 
্ঃ 1906 7+% _ 22)0% +5)0% + 2 292) 

19 (% -2)2 +08-2)2 + (5 -%)2 
*. (০-%)0৮-2)+(0% -2)(% -%)4+%€5 -%)02 -%) 

টড 272 পাঞ্জাব, 1919]. 
604 7828 - 4922%5 +- 272% 3 1. 187/£" 



৩৩০ সহজ বীজগণিত 

ঢা. ভগ্রাংশের যোগ ও বিয়োগ 

166. যেহেতু, 4 টি শ্ রি +.৮৮ 8৫ তি, অতএব, দেখ! যায় 
এরি 

যে, সাধারণ হরবিশিষ্ট ভগ্াংশসমূহের যোগফল নির্ণয় করিতে হইলে, ভগ্রীংশসমূহের 
সাধারণ হরটিকে যোৌগফলের হর এবং লবগুলির বীজগণিতীয় সমষ্টিকে যৌগফলের লবরূপে 
লইলেই, নির্ণেয় যোৌগফল পাঁওযা! যাঁয়। 

ভগ্নাংশসমূহ সাধারণ হরবিশিষ্ট না হইলে, 108 নিয়মে প্রদত্ত পদ্ধতি অন্থুসাঁরে 
উহাদিগের প্রত্যেককে তুল্য সাধারণ হরবিশিষ্ট ভগ্রাংশে পরিবস্তিত করিয়া উপরোক্ত" 
প্রণালী অনুসারে কাধ্য করিতে হয়। 

522 
-ঁ 4 - উট, 

(2 টি &)7% (2 এ &)/৮- (৫ রী ৫) 2 উদ্দা, 1. সরল কর £ 

ভরাশি- ৭ +24-0)+ (25) 54১ ৯242-9)8579, 
প্রদত্ত রাশি -(2-:০)% + (০ _ &)7 (০ -%)% (০) 

_170৫-9)2 ০. 
চে)? (% - &)% 

রা হর রি হারা এরা 
উদ রগ রর. 8278 

এইপ্রকাঁর রাশিসমূৃহকে সরল করিতে হইলে, প্রথমে সুবিধামত যে কোন ছুইটি 
পদকে ষোঁগ করিয়া» লব্ধ যোগফলের সহিত যে কোন অপর একটি তৃতীয় পদ, ইত্যাদি- 

রূপে, ক্রমশঃ যোগ করিয়া যাইতে হয় । 

] 1] _(2+9)- (72). 4 শপ 
লাগ 

না ঠ-9% 429 ৪ _ 4 ঠহ- 4 
47741154055 74074092754) 52789... 
2০2 -40১+4 ০*--16 ০ -- 106 

তর ৪29 + 343 320 +16)+ 99665 -716)_ _64%+_ 
বংঃ় ঠিহ-16 74418 ঢে৪ 7256 ৪ _ 9506" 

[নির্ণেয় ফল], 

তা যারা রোযা রা রা 
৪. সরন করঃ ৫+৮-+28-+38+9+4%' 

” সকল পদগুলিকে একত্র লইয়া সরল না|! করিয়া উহাদিগকে কয়েকটি বিভাগে 
ভাগ করিয়া লওয়াই স্থবিধাজনক । * 



জটিল ভগ্নাংশ ৩৩১ 

টহাছানি ৮1777248157 
17_::1..-09+9৮)-(97+৮)_ ৮. ও 

৪৮+%9  &+9% (৫+ ৮)(৫ + 9) (৫ +8)0+ 9) 

1. 1 (242) 70525- 1 

৪+38 :%+49 (৫+3৮)0৫+48)  (৫+9৮)(৫ +4৮) 
৮ 

আবার, (০5/6+58)-0758816+38) 
_ ৪(০+9৮)(৫+4০) _ ৮(৫+ 2) + 9৮) 

(০ + &)(০+ 2৮)( ++ 3) + 48) £ 

এখন, ইহার লব - 9062 +7৮+4- 19025) - 096৫2 +3%7+ 202) 

- 94974 10৯)» 252 + 5), 

292 (29৫, +1 
ইউর সলনি করাল রি 22৫ 7, £)' 

এখন 

এবং 

ঁ 27৭03... 7% 241. 
উদ্দা, 4. সরল কর : গহ-_32 7575 _ 42438 75 -8০+6. 

[পাঁজাবঃ 7904.] 
প্রথম হর %25 -32%+9%- (৮ -1)0% _ 9). 

দ্বিতীয় হর-% --4%+9-(৫৮- 9)0৮- 1). 

তৃতীয় হর - %2 - 6০ +6- (%- 9%)(% - ৪). 

হরগুলির ল. সা. গু.- (৫ - 1006 _92)0%-_ ৪). 

49 লক. রন নী 1739 সুতরাং, প্রদত্ত রাশি -(2-35-5) +(০-8)6-1) + 0০ -27-5) 
_(ঞ +9)0৮-8)+ (0 + 9102 -9)4+ 0৮47 1)06 1), 

(8 -1)05- 9) -3) 

টি 87. 8০2 -]রু 
(০-1)06-2)0-3) 0 -1)05 _9)0৮ _3)' 

8 

উদ্দা. 5.« সরল কর £ 
৮০? টির এরা ররর এ ন (6+5)0 ট) + রি রঃ রি ক 5) নস রে রি £)(৫ টা তে) ৪ [এলাহাবাদ, 19 .&-] 

হরগুলির ল. সা. গু. - (৫ +2)(9 + %)(০ + 2). 

(৫, +2)(06 -%)+ (৫ + ৮)(-- ৫) + (৬ +%)( ), 
প্রদত্ত রাশি £--? দলে নিন 

পট 



সহজ বীজগণিত ৩৩২ 

ইহার লব- 10 -%)+(/- 2) +(-2))+ 20৮ -%)+(% _2) +(5 -) 
[সরল করিয়া] --0. 

ত্ভ হে টি 9 20261264555 

প্রদত্ত রাশি (৫ +2)06 +%)0 + 2) 

রি 01711. 091+2)-(9+%)_ _৮-%. 
অস্প্রকীরে 8 যেহেতু ০+0-০+০- (৫+৫)৫+$) (৫427285) 

17271. 50+%- (448) %-4. 
| ++ (০+%)(04+2)  (৮+%)(% +£), 

এবং -1-২-1 _(6+2)- (642) 2-9 
&4+০%৫+5 (&+8)(৫+%) (৫ +2)(& +2)? 

শু এ: 2 রাবির এরা 

সিডি বাপি &+০ 72 7+% ঢে 40 এ এ 

/% 2. 40202 
+ বি « _ চ£" উদ্দা, 6. সবল কর; 7+৮+৫8 +5 

এইপ্রকীর রাঁশিমালার সহিত সুবিধামত অন্ত একটি ভগ্মাংশ যোগ ও বিয়োগ 

যথা, বর্তমান ক্ষেত্রে 2 করিয়। রাঁশিমালাকে অতি সহজে সরল করা যাঁম। 

ভগ্নাংশটিকে প্রদত্ত রাশিমালার সহিত যোগ ও বিষোঁগ করিয়া, 

202 42৮. & €, 

ঢে£--7£ ৫৮" প্রদত্ত রাঁশিমালা- 2 - 7 + 24425 45 
2 

৬. 0. 40. সড6781+6- 0). ২928 
5 ৫-&7৪+ ঠে2 72 ৫2 _ 02" 

ৃ 202 * 2 _ 240৫2 + 25) +202(02 _ 82) _ 4৫ ৪ 

রর 18577 রি এ 
এবং 4৫5. উন _4৫% +40202 4০06. 1 42 

চখ &* - 04 ৫. 4 _-9£ ৫ £ 7) 22772 

তু 22402 28৫74:8)- ৫. -৫৯_ (3৫ -০) 
প্রদণ্তড রাঁশি কি লিগ 0 £ 792. টি 2 _ 02 টা 

প্রশ্নমাল। 89 

সরল কর £ 
622 

ফা 8০-% হি 1112 

| 2 ৫ ৫ ৪ (০2 4+%2)2 _:& _ ৮ _ 

ও "%৯(০-%)৪5 ৮ % 5৫ 2+6 92 + 182 



জটিল ভগ্নাংশ ৩৩৩ 

দরোরি রর রাহা রারিত। চির রা ররর 
*০-1+172-9% £+" * ০-৫ %০1+0০+৫  %-৫* 

3 ] 3 4. 

6. ০ - 2 টে_ ৪" 

ঢু 9% রি 1 ৭. তধ এ &-0 
ক এ রা 2 রহিত 42 (৫ - ৮)(6 ০) টি ৫)(.0- ৮)" 

] রা 2) 
9. টে £_ 8429 1 চে তি ঠেএ-_8০+15" 

রী রেকারান্রো দ্র ালারাহহা রানা 2 
দহ 27547522557 02 4 দি 2 4 2062 + 91" 

* 1 6) 1 

114 22490 278 +41+ 3872১ +£2 406: | 

র 1 1 5927 

12 1-০+2%5 1 +%+2%3১ 142 4725 

ই রর রর রা 
117+০7+25 ]-01+22 127০5" 
হি 21. রঃ 

14. 22. চে +27+4ু ০৩48 

টরারারার। রাবার 1 রা ] 922 

25 _ 6 + 905 0 + 09, + 905 425 815" 

1 ] রর রর 

16. (27 %)(2 + 9%) 1125 4 26)05 732) + (৮ + 8৫) + 42) * 

1 & -& ? -০6 ০-£৫ ণ 

ঠ (০ +০)(2 +) 68772) (+০0৮+9) 

1 5 

18. 22582552884 8-22-82 88 

রিয়ার রা রঃ 71. 9 এ 19. 52528 [এলাহাঁবাঁদঃ 1919.) 

৬ 966- 9) ইট 
ট এ ৃঁ ০ .0-2-5)-0-36-4)-6-85-3) - [এলাহাবাদ, 191] 

1 2 কু ৪ "10. 

21 2572 ধা +% 2 1 -8৪" 
2 

৬ সর - 2 না -(২/2- ৫] +4452) 
[বোন্থাহ প্রবেশিকা১ 1876. ] 

রি রে টা 
28. 658)6-9+06-2)8-০+6-26-8) 



৩৩৪ সহজ বীজগণিত 

রার্রানরারা রা ] 
24 ০5-52+6 79554233825 78242 

0. )..:8... 622. 
2৩, সর 555712581557552125) 

টির আরজ 
7 (০-%)(6 - &)(৮ -০)৫৮-)' 

যা. দুরূহ (00107016%)১ এবং ধারাবাহিক ব। 
ক্রমিক (00706171560) ভগ্নাংশ 

1657. হু হলনা ভক্েল ভ্ভঞ্সাহস্ণ (00170])16য% [796110118) 2 

থে ভগ্রাংশের হর ও লবের একটি বা উভয়ই ভগ্রাংশ, তাহাকে দুব্ুহু বা জ 
ভগ্নাংশ বলে | ব্থা, 

? 7 

চি , & ইত্যাদির প্রত্যেকটি দুরূহ বা জটিল ভগ্নঠংশ। স্পষ্টতঃ, ইহারা 
7 4 

£ € 

ভগ্নাংশের ভাঁগবিশেষ | 
এই প্রকার ভগ্রীংশের সরলীকরণ-প্রণালী 111 নিরমে ব্যাখ্যা করা হইখাছে। 

168. শ্রান্লালাহিক্ বা ক্রনিক ভগ্রাথম্ণ 2. (0:01010560 

'20110179) 2 

০ + বা ০ এই জাতীয় ভগ্নাংশকে 

এ ডি ভিন ভু | 
- ২6 1/4 - 7০2 

টুর্নী ইত্যাদি ?9+ ইত্যাদি 

ধারাবাহিক বা ক্রমিক ভগ্মীংশ বলে । 
এইরূপ ভগ্রাংশকে সরল করিতে হহলে, পাটীাগণিতের ন্যায়, সর্বনিম্ন অংশ হইতে 

সরলীকরণ-প্রক্রিয়া আরম্ভ করিয়! ক্রমশঃ উপরের দিকে অগ্রসর হইতে হয়। 

উদদী, 1. সরল কর: -]+ ৃ 
2(6 + &) - 7৫ 

এ 

রি &._%30-&-_7% মির 2 2 2 অহন সর্বনিম্ন রাশি হইতে সরল 

করিতে আরম্ত করিয়া, 



জটিল ভগ্নাংশ ৩৩৫ 

প্রদত্ত রাঁশি- -] 4 ডি ৫ 
_০+% ৃ 2৫৫+৪)-০৫ নি 
০40 

- -4+ট রর 2০৮ + 9৫৮ _ (৫5 + 9 ১02) 
& 8 

উকি 62, মি 8 ১2 
05 -- 792 2 -- 792 74 _ 2১" 

উদ্দা. . সরল করঃঃ 
টি 

রি 
17 

প্রথম উদাহরণে প্রদশিত নিয়ম অনুসারে, 

প্রদত্ত রাশি- ____+- _ 1 
1 + টা 2 ২425 

17. 11 %. 281০ 
17: 11০ 141০ 

7 

7-7787-555 

1737০ 179৮717278০" 
] 429 17492 

উদ্া. 9. সমাধান করঃ | 
14 4 

14 
17 

উদা. এ লব্ধ ফল লইয়া, 

বাম পক্ষ.- ৮22 5 
21782 ধু? 

অথবা (29 + 82)» 401 4+ 22) ) অথবা, 6+99-41+8% 3 ঠ 

অথবা, 9 -৪% ৯4 -6, [পক্ষান্তর করিয়া] 

অথবা, হটে ৩ 2), রি 



৩৩৩৬ সহজ বীজগণিত 

প্রশ্নমাল। 99 

সরল কর ঃ 

৫002-15-51 2 77 £ রন 1, ্ %) - টের ] [বোম্বাই প্রবেশিকা 199%6.। 
?%4 24 2 £ 25] 22 ?/: 

নি জারা রা 0. 1 0. 46. 
9 ০-0 9০ -৫ ০7৫ ৪. 2--6 7-927-0 

18 25812187882 
৫৮-0০  ৮-৫০ ৫-%& 2৮-৫০-৮০০৫ ৫. 

1]. ] 
46০ &49 -& 87] 

এ ,286 [কলিঃ প্রবেশিকা? 1991. 
0 &+ ০6 

দত 47 6 টা + ্ + 

এত 1+$-৯ 47842 এ 
[2 রি 

[কলিঃ প্রবেশিকা, 1810.1 
& 6 ০ 

- 7 শঁ 
? &-% ৮-7%৫ -% 

জিরা জয়ার রাজার 
টে ?-০ 2%-& ০-০৫ 

৫১ _&5 1 _ ] 
৪ 7৭ %5 ৫ 

222 9 6/1৮89৮ & 5 ৪5 ৫০ 

করাল রা 
9 26৮71) %-% 90৮ - 9) 

পু ১০৯১ 2 7 এ :2572৯,২- 7 2025 

(%-2)0০- 1) (2-1)02- 8) (৩০-9)06 ৮ ৪) 

27121, 
2০. 24 -%2 

10. ৮ 11. 19, - ৃ 
২ 285 রিনি 

2212 ০৩ +%5 € ] 

ৰা নি 1-2+1 



জটিল ভগ্নাংশ ৩৩৭ 

ররর হি... 
15. € শাঁ রি ঠেও +%3 14. 19০ রর 7১ -. 1." 

হ 

নি ০০৪7 

2. 2 2 
18. 2744 821/11/ 16, ___-- নি (০79) 
70 ___ 771 42184 _ 9০5 -* 99 

(০-%)2 :০-2 (- 29)(৮-& 2 _ 2) 
০৮71 - রি 24+9 4 2+9 

সমাধান কর 

17. _ এ . 18. ৫ কা 

৮ কক সে 
রর 2 _- 0 1 

19. 1 + তি, 20 2. 
9 +২--5 | ০ 1 

টি? & 41 

169. ত্রু-ভ্রুত্ম (05০]10 ০:0৩:)-ল্িম্পিহ ভ্গ্রাহস্ণ £ ভগ্নাংশের 
'অন্ত্গত অক্ষরসমূহ চক্র-ক্রমে (10 ০০119 07097) থাকিলে, উহাদিগকে সহজে সরল 

করা যায়। 

৫9 

26 (৮- রি ৫) 1৬ &)(৫ - ০) 

প্রথম পদের হবে (09720030800 এ) দেখা যাঁয় যে, ৫-০ এর অক্ষরদ্ধয় চব্র-ক্রুমে 

নাই। কিন্ত, 

যেহেচ্ছু,। ৫&-০-+-(০-৪), অতএব, (৫ -৮)৫৮- ০), _ (০৮) - ০), 

225 77600... অতএব, প্রথম ভগ্নাংশ - ই5571222 

এইরূপে, দ্বিতীয় ভগ্নাংশ 

. _ 106. 
এবং তৃতীয় ভগ্নাংশ (০ ৫)6৯ ১০): 

হর তিনটির ল. সা. গু.-(৮-:০)(৫- )(৫- &). 

বী--২২ 

সরল কর 

ইর্রররা রত: হোলে 
(৮-০)৫৫- ৪), 



৩৩৮ সহজ বীজগণিত 

1শিমালা - -|._ 6৫ __6% 0০ 
* প্রদত ও তু | ৮)(৫ ০) রি (৯-০)(৫৮- ৮) র্ (০--৪)(৯- ট] 

_ 8০6৮. ০)+ ০০৮ -৫)+ ৫৮6৫ - ৪) 
(৮০-০)(০-%)(৫ -&) 

_(৮-০)(৫-_&)(৫ - ৪). 

-(১-০106-616-5) 
170. ঢুভ্রু-ভ্রুস্হিম্পিউ ভল্লাস্ণ সম্বন্ীঅ ত্ুন্সেকর্ডি 

ন্রিত্পেহ্ম হুল £ চক্র-ক্রমবিশিষ্ট ভগ্রাংশ সবল কবিতে নিয্ললিখিত সহজসিদ্ধ 
ফলগুলি অত্যন্ত উপযোগী । 

_ 7 - ০০ টিটি হু হ টি - ০০ 

যদি (৫ - ৮)0৫ _2) 4, (৮-০)0০ - 9) রর (৫ -%)00 - ৮) হব, 

তবে, (1) 2+20৮+5% 5০, (11) ০০৮+৮৮+92-03 
(11) &2% ++ 02 - 1; (৮৮) ৯৫১+৫০7৮+ ৫৮ -] ঠ 

(%) ৫১৮+৮37+03-4+৮+০ 3 

(1) ++ টি 162 1৮2 4৮6 + ০৫ + ৫৮, 

| ২৮ 62 _ ৫৫ ০৫8 উদ্ধী, 1. সবল কব: (৫- এ +(-০)৮-)+(6-)06-8)+ 
প্রদত্ত বাঁশি - (&০ _ ৯০)2৮+ (৮ -৫০)+ (০ _ ৫৮), 

[উপরোক্ত সন্কেত অন্থসারে] 
০ 027৮1+09274+-022 - (9০১৮4০৮4002), 

স1-1-50. [(011) এবং (৫৮) এব ফল হইতে] 

উদী, 2. সনল কব £ 
1703 +002904+70, । 1 +0৫2০+7 , 205 +- ৫০০১ +76 

৪-৮)০-০) + (৮-০৮-৫) +. (০-)(6-৮) 
প্রদত্ত রাশি 
(20৩ 4৫220 17+10)5%+ (7985 72220 41৮) 4 (2905 +৫%60£ +7০)2, 

[উপরোক্ত সঙ্কেত অশ্ুসারে] 
০-0097৮+ ৮54 037) + ৫40০00421০7 + 02) +700-28 18102) 

»* 20০4৮ +6) +2০৮৩-০ +1.0 710৫ +& +০).. 

রি ভদা. 8. দেখাও যে, 

ঠ গু 

রর হারার রাররারো ররর 32022 
(1-72)01-7)024+ 0) +(%% --?2)(7 _ 1)(2 479) ছু (7 -1)(% -77)02 17) * 

1 

-" (5 4+-7002 +?900 +%) " 



জটিল ভগ্নাংশ ৩৩১৯ 

+7 এর পরিবর্তে %১ %+% এর পরিবর্তে ৮ ৮+% এর পরিবর্তে ০ বসাইয়া 
-৮-1-, &-০-০-%, ৮-০-%-%%, প্রভৃতি, 

দত রাশি-95-6-9*চভ-26-9+9ঁচ 
--ঠি-০+৮-এচ-ত+6-4-] 
-2১১(5০2+ 0০৮৮ + 002) 

1775 
*  [৫, &, ০ এর মান পুনরায় বসাইয়াধু 

171. ভ্গ্রাথম্ণ সম্বক্ীজ ভতিচ্কানজনী (71589600781 [09711 
£199) 2 

বিবিধ উদ্দাহরণ £ 

৫4 *] 02 ৫ € ৫ 
উদ্দ |. রম থাঁও চস 27 শি শী? স্পা শু লারা ২ 

সি ও তে 427 2728 725 7 তেন + 2705 162) 

ঠ কে % +০ দ্বারা ভাঁগ করা যাউক £ 

22 4621 1] %2 ০ &€ 
| ৫০2 চে 15 24৫7 

ঢে খর | 
% 

02 ৫4 
রঁ চে 23 

ঠে£ 

টে 

ঠে£ ৫6 

ডি 
6 

5 
৫৪ ৪ 

৬. পাতি 

ই 

গু 

৩] 
শ্ 



সহজ বীজগণিত 

অতএব, ভাগ-কার্ষে আব অগ্রসব ন৷ হইযা, এখন, 

0 _ 1 % 
০4 +05 0 ০ 

] ৫ 

2 

উদ্দা. 2. 2. রা ) হইলে, 0+52+-+ 29 এব মান নি্্য কব। 
০ --2৫ -- 26 

[কলিঃ, 1865 টু 

প্রদত্ত বাশি _ দি 1]+ (5+28-11+9 

46 46 

নিল 21225 পু 

4 

ধু 

049 রঃ |, (6 +17১)2 _ 4%৮.] 

গ 
] ]. 1 উদ্দা, $. 7+৯+০- হা হইলে, দেখাও যে, 

বু 1 রত 1] ] ্ 

ডে 1] ॥ 1 1 রা তা 

যেহেছ, 2772৯ ৫ 5-5- দ 

(৫ ++ 6)(9০ + ০৫ + ০৪)» ০0০, 

অথবা (৮+0+০)00+ ০4 &৮) -- ৫০০ - 0 

অথবা, (9+০)00+ &)(+%)-0, 

উৎপাদকগুলিব যে কোন একটি, ধব, ৮+০-0 

অতএব, ৮- -0, ১5:27 7-(-0)77- -07» অথবা, &74+07-0. 
নি 2... , -(-। লারা 

আবার, যেহেতু 27 6, ৮ 8 ৪ ৪ [77 0 ] 0? 

হাহ রর 
স্ৃতরাং থর +67768-677-677+0? ঞই-(০+৯+০৭, 

রী [১ ৮+০-৮০-] 



জটিল ভগ্নাং ৩৪১ 

অতএব, টি চি হইল । 

উদ্দা,. 4 লঘিষ্ঠ আকারে পবিবর্তন কর £ 

2: -(%- 2) 12 - (2: 22 22 _ (৫ -%)2 
(০+24)2 - রি (61+1/)2 82 (4 + 2) _ %£ [কলিঃ, 1866-] 

ভভ _1+(/-2)2-(% -2)) 
সিডির যারা 102+2)+%)006+2)-91 

৪ _(0০+1/-2)0০-%+2)_০+%-5 
(০+৪+%)00+2-%) ০4172? 

লী ভগীহশ_(/7+%-2)0/ -+2)_%-2+2 এইবুপে, দ্বিতীয় ভগ্নাংশ ডিভি 

(2+2০-%)02-০+%)_৪+০-% এবং তৃতীঃ ৪৪ 
বং তৃতীয় ভগ্নাংশ - (11 2 +2)0৫/+ 2) 2+1/+ " 

অতএব, প্রদত্ত রাশি - (০+%-২)+(% - -০+9)+( 1০ -%)_ 21212. 

॥+11/ 72 :৮+%1+25. 

উদ্দা. 5. ++ -%%৪ হইলে, প্রমাণ কর যে, 

7126. 527125০1076, 272 ,৮7+% 
| 712 1 - 2] ০0 এ ?/৫ এ ]- 20%/ 

যেহেতু, ঠে + ? +8-%%%, অতএব, % +£ _ %%% - ০7 20৪ - 1), 

ঙ লি ্ 
£স্তরাঁং /72 _ (৫. এ 

17-41-7272 

এইরূপে, 272 2 _ ॥ এবং 277 _ 2. 
1 722 | -2% 

বাম পক্ষ: 254 
17%9 1 - হত 1 7%% 

*-০--৪৯ -(৩+%+2)- -%5 
৫4৪. £1+%:%7%. 

7 -%2 17211 001%/ 

৮ গন, (57122140872 
₹4%15 11055211521 কলিঃ, 186? 
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০+০):1+(০ + ০): 25] + (৬ 2) 
(2+2) +(8+8) ০8 +27525)]47 (2727 

- 44762 (6+2)+25(৮, +০2) 

০206০ 2) + 208, 2) 

£+%(8+ চি 

0]. 06৫ 

8-27$-৮75-07- 5 5(৪-2)(9- &)0-০ " 

তে বা 23 -- ৫-০ 

ভিষহত, 55155871225 
] 52. 

$ 509-০) 5(9-০) * 

| 305 -,০) + (৩ -০)(৩ -" ৮) 
অতঞ্ব, প্রদত্ত রাশি-[5- 2 22 

69. -$৫৮+৮+০)+০% 
০" 805-)05--80-০) 

____ ০০ * [১1 2992 -৩৫৮+৮+০) 
৪0৬ - &)$ " ৮) -০)" সত 292 79582 স্0.] 
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|. ৪. দেখাও যে, 

| 26৫2 + 5 - ০2) + 21০৮5 408 -৫৪)+ 22৫(65 +08 -&2) 

» 206 ++ ০). 

৫০ +2 +65 এর পরিবর্তে 82 বসাইয়া, 
&24+82 -_ 22 সন (৫2 4+ 82 402) _ 905 (55 -- 02), 

2 +02 --2 - (৫2 +%2 405) _ 92 সন 9095 - 62), 

02 102 -- ৮ _ (2 +৮2 7+০02)- 9৮2 ৯ 9052 - &2), 

অতএব, প্রদত্ত রাশি 

-থ(॥+320(-০)+ ১ + ১0১ -82)+(3 + 105০ -52] 

-11 (2৮, রি 1 (95০7-27-22) 2 (৪০০ -০২-৮০)| 

9৯. ৫2 + . ঢ -ঁ .০০]-9৫+৮+০), 
৫ 

উদ, 9. দেখাও যে, ৫ ++ 6. 1-(০+1-4572 
এ 9 7হ-3755-7 728 -01 ৪ (8. €ে৪ 1] 

0... ] , 90. _ 1. ,(৫71)-7 -(০১4+1) সিটি (653 0211). 
$&2- 1] 9%০:-] 9 ৫2 _-] 7% $4-102- 1) £ 

08. 51,225 1 ,0%11).70৫-7+1)- 1. (৪হ1-8র22 : 
&*- 1] 29 ০৮£-]  9 ৫ে* _ 1] 2 (০2*-] ০৮+--] 

৯ ৬.০ _ 19০ _ 1 (৫ ++1)2 (৫5 ৪41) _ 1 ০ 
০৪-1 %:০৮১-] ৫১ -] 7916০471258 -] 

অতএব, প্রদত্ত রাশি 

চিড়া 1(671- ০৮4] +(8হ81- 2771) + 0 11] 1), 

?) ৫51) ঠ2-- 1 0%-]. +(৫553-£ এ 

১:12 ০+1-984+31. 

7 4 1] &১--] 

উদ, 10. দেখাও যে, 

10 

'(০-. 95) টি ১০০-2-9 +*০ 8292 তি 
যেহেতু, ০- - ০০ -(&- &), 

এবং (০-৪)০-৮)-[-(০-০)]%[-(৮-০)]-(০-০)(৯-০) $ 



৩৪৪ সহজ 

-(9+9) ০+০ 
, প্রদত্ত রাশি- ৮৮০০ চি “৫- টা 10. (৫-8)৮-০] 1+ 62. 5-98-5 

_&(৫ +0)09- ৫) - &06% 1+0)0৫ - -০)+ 6৫4. ৫৮6৫4 2)(% - 210৫ -6), 

*(৫- ৮)0০ -০)৮- ০) 

এখন, লব _- 6010৮ - ০) - (৫ -০)+ (৮ - ৮) 

+8190( - ০) _ ৫০৫০ - ০) + ৫৫ _ 9) 

0100৮ -০)- ৫০(০*- ০) + ০৮০ - ৪) 

৪০ 0102 --:০)+ 920৫ - ৫) + 02(6 - ৮)) 

-0(৫ - %)0৫ -০)(৮ - ০), 

সুতরাং প্রদত্ত রাশি - ৭. 

উদ্দা, 11. সরল কর £ 

চির রি  া রা রারারার াররতর ঞোনারাররা 
(৫ - ৮)(৫ -০)02+ 6) (0 -)09 -০)(% + ০) (9 --?)(0- 0002 1+ 0)" 

প্রদত্ত রাশি 
02 04 62 

7 (৫- (৫- 0)(০+-৫)7(৫- ৪)(৮- ০)0৮+৮)+ (&- টি --6)(+-6) 

_2(-০6)৮+ 8) + ০)-£2(৫ ০) +৫)0০ 7৫) +০2(৫- &)(০+) (2 + &) 
09 -)(৮-০)(৮ -০)(০ +৫)(০ + &)(০+০) 

এখন, লব - &2(৮ -০)1252 +০0৮ + ০) + ০) + 0200 -9)125 +2%(04+ ৫) + ০4] 

+02(0 ০0002 ++ 9) + 4] 

 »৮2216209- ৫)+ ৮206 _৫)+ ০20 - ৮) + %192085 _ 621 

+৮4002 - ৪2) + 08082 _ ০2) +%০০1%(৮ - ০) + 906 - ৫) + 2 -&)] 

»72192(6 -০)+০2(0 -)+ 020, _ 9)) 

০20৫ - ৮) -০)6৮ - ০), 7 ০ 

স্থতরাং, প্রদত্ত বালি চা টু 

3 7,3 ও উদ্দা, 12. সরল কর: 27558517227 155710728) 
টিং প্রবেশিকা, 188৭. 

73 

প্রদত্ত রাঁশি*. (৮-৪)0০-6 টি (৯০) - ছি (৫ - এ )--0) 

:০5(৮-০)-&5( -০)+05(6 _ ০) 
(%-৮)(০-০)৮- ০) 
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এখন, লব - ০9৫৯ - ০)+ 89০ -- ৫) + 036৫ - 9) 

(৫ _ &)(৫ -_০)(৯ _ ০) +&+ 6). 

্গতরাঁং, প্রদত্ত রাশি -৫+৮+০. 

বিকল্প পন্ধাতি (416917261৮9 [1০61)00) 2% 

1 জারির ররর হাতার 
মেতে, (০-8)০-০)(2-8)৯-9-0-9)৮-০) 

প্রদত্ত রাশি 
03 

এ 24 5218 . ৮৪ 
(০-8)৯-০) (৫-০)0৯-০)/+(6-£)-০)0০- 9(8-9) 

৪ 0৭9 &১ 76৯. +০0+62 _ & +%০+05 
নি -৮)(৮-০)-(০-০)(৯-০) &৯-০ &-৫ 

14-95-০৪55 

2 এ 2 সপ, 80-31(1-3)(8-1)1- 
[হ্ত্র সো, নিয়ম 188] 

এখন, যেহেতু বাঁমদিকের পদগুলির কোনটিই খণরাশি নহে, অতএব, উহাদের 
প্রত্যেকটিরই মান শুন্য ন! হইলে উহাদের যোগফল শৃন্ত হইতে পারে না। 

অতএব, নু - 03 ১১6 ৫১ 
৮ 6 

এ ৮ »- 03 07 &) 
৫ € 

ই রি ড 
এবং €, ৮ 09 ৫ 1. 

সুতরাং ৫ - ৮ -০. 

* এই পদ্ধতি আমার বন্ধু এবং প্রিয় ছাত্র বাবু বিমলাচরণ দোষ (হেড, এসিষ্টা্ ফরেই, 
সার্ভে, দেরাছুন) এর সৌজন্টে প্রাপ্ত । 



৩৪৬ সহজ বীজগণিত 

প্রশ্নমাল 9 

& ৫ 
চি ০ ১০০০৯ ০ 

পেতে +ঠেহ 1 &ঠ + ০5 07 +%2 

₹ 3 -১৫১-4-523.  [বোশ্বাই, 1920] 
চে :৫+০ ০+7-০6+% 

1, প্রমাণ কর : 

2, % + 2০ +% ₹] হইলে, প্রমাণ কর যে, 

চা 2828. 2 
(০+80045)+ লক (2 +2)02+%) 

8. ৮০৯] হইলে, প্রমাণ কর যে, 

(০+৮+৭](2 + ৮ + 7 + 2) 1+(৮7+০)(0+%)(০4 ৮), 

4, ৮০+০০+০৮-0 হইলে, প্রমাণ কর যে, 

হরি ররর ] 
নিজ হি £ - ৫% টি 

5. 2০+%+৪৯.] হইলে, প্রমাণ কর যে, 

2 +%/2 22 ী 2+9%. ৪ 

(৮ +2)0 +০) 7 (2+2)(5+%) 

6, 2০+%/+৪-2%2 হইলে, প্রমাণ কর যে, 

700. ঃ %. যি 2. 49712. 

] 2271-27-12 (1--25)01 -%2)01 _ 52) 

?. ০+%-+৪-০ হইলে, প্রমাণ কর যে, 

(০ 27০৮ ৮-% 

8. 4 +7+4: ৮7 হইলে, প্রমাণ কর যে 
7 0906 %+৮+০ 

8 | 
3 ৮3 03563463765 (৬+৮7+০)9* (৯২ চা 

প্রমাণ কর ঃ 

9 (৮ -6)£ (৫৫): (৫ - &)£ 
(০-%)(০-8)70-)৫8:০)+(৮-০)6-৪) 

৮ ৮০2) + (62 ০০): +09: -&2): »(৮+০)(৫+)৫+&), & 
0. &১(৮- 6)৪4+&5(০- 9) )3 +০05(%- 6)5 7 00০ 



12, 

2, 

49. 

14. 

15. 

16. 

2, 

18. 

19. 

20. 

21. 

22, 

28, 
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৪ ৪ 
চে & 2 ১ 3১ চে হর 

22 4+%2 25 ৮ - 22 4172 

€ 6 
£ ১5৫ 2 ০5 +22%2 + 

222 +21/224 225]. 11৯1 
21222 22 42 2%" 

20:27 1%4 ০ +22%-_ 1 + 11]. * 
০2122 টে 1 £* 

টিনা তেরা ররর রত 
(০ -1)(% - 9)(& _ 3) (৫ রি ই) +(4-8)0৫-1)7 (০ -1)৫ _2)" 

392 - 14 

(০+1)(2+ 9)02+ 3) 
_ 4 | ০০" ৪ 

, (%+9)02 43) শি দের ++ 1) 742) 

1 -9 522 
দি ০ 24 22 223 ০ 

৪ 5 
৫ 610৫. 10. 1 ৫ _. 

2222 তেই ঠা তত ঠ তত 75552 62) 

0১০06 108 __৫২ _ 
ও ও 05 06 ০5 09029 103) 

টড 26 2৪ টে 2 ্ 

টি এলি এন, 6৪055 +5) ৰ 

রি 04 - 

24০০ -- 202 7020 - &, ১+%, 

নি 

2৫ ৩ ০0+29% । ৮ - 9 রিজা 

_ 2) ৮+ 9০7 ০5:৮৮ লিলি এ হইলে, দেখাও যেঃ 
"..০+০১০1+৮২+6 6৫০ 

০-০ ০-৮% ৮-০ 

শি ৮48০7 09 0৫, হইলে, দেখাও যে, 

7৫+৮+০ 

৪722 +0+ 224০7 90 + 
৫-- 20 6792 ০ -- 2 

-$-(০-)০-৮)০-০. , 
থে 

নিলা... রোযার 
(০ - 9৮)(৮ - 9০) - 92) 



৩৪৮ সহজ বীজগণিত 

5000. 2 _-(৪+০)% 22 2 (০+)0 4০ 2 _ (6+) 

££ 2৪৮ +৮০+৫ হইলে, [ টি 80০-০)+-০)০-9)7 0 নিল ৪) 
«এর মান নির্ণয় কর। 

&6. ০.০ এবং 9-৫+% হইলে, রঃ এ £7% এর মান নির্ণয় কর। 
&+% %-৫-& 14 - ০2 +% 

| প্রদত্ত রাশি-22+3-%. প্রভৃতি | [কলিঃ প্রবেশিকা, 1888.] 

26, ০2 -%2 £+০5 হইলে, 
ু 2 

22257807785 ৮ 222১455 এর মান নির কর । 
27. ০-&+% এবং %- &-০ হহলে, 

2.2 _ 2 272 3 ঠ2%: 85. ী )০০-_ 18202 . ৫3 -%3 পাজি 

1/* + 90272 + 18625 ” %3+৪ 

98, 2-6৮+৮ এবং %-&-০% হইলে, 
_ 97275 

চে ০52 £ রঃ না এর মান নির্ণয় কর। 

সরল কর £ 

রঃ টড ঈ ০ 
০ -(%- 8), ৫2 _: (2 --0)£ -_ (2 -৫)2 

30. রি +৮)2 -: ০5 1 (৫+9)£ _ 27 রি +৮)2 _- ০2" 

(০+9৮)2-&5 ১, (%- ৪) 472 ; (2+8)2-৮ 
81. (০78)5 485 + (৫ -25)5-8হ + (2০+8)5-5 

ঠে*-(০-1)25 ১22 - (22 -1)2 , %2(2- 111 82. ঠেহ 20522845৮6৯ 05-17-0৯70 
83. 9%5-+৮+০ হইলে, প্রমাণ কর যে, 

0: +65-05 _(9-)05- &) 
2০০ ০ ৫9 

]1- 

সরল কর £ 

০--৫ ০7৮ & & ০9 

&, লচ-+৮০-৪৭*৮-- 8৮ 
3৮, 276+৮- 0+ চট :(৯4+০-০)$০ ০০৭০ -&), 



জটিল ভগ্নাংশ ৩৪৯ 

96. গু, +%2 উহ িঠিঃ 1262 ০ মন উঃ 172 2), 

237. ০৯1৫5 রিনা 103 -_০3)+ ৪ 13 - 63), 

29 20 

চি: এরি 54: ২ ৪-:০+৮-০* হইলে 
গজ ০৯ ৯ ০০ ৮ 

(০9 + ০) +00+ 24124 ৮) এর মান লঘিষ্ঠ আকারে নির্ণয় কর । 

29 বিলি (26 77 6-% 25. ?+7+7+201 এর মান 
7 --০ ০ 2-:% 

নির্ণয় কর। 

] ] 1 )থ._ 1 1 তা ৫9 ১১১০০ 2১12 ০ হও ১7 তিতা ন্ট 7 কতিত 
48 দেখাও যে সি (৯-9)হ +(6-০) +0-8)- 

1.5. গত, 8 এত 5807 _ 3. 73855 
41, দেখাও যে, ] 410 714০ 1725 17258 1-% 7026 

] | ] 
(৫-8)6-০)+ &-)৬-০)+(6-9)06-)' 

[এলাহাবাদ, 195.] 
টৈ 72 62 

£. ৫-0০-9+5--০) * (০-2)০-৮) 
+%8 _. %£ শা 22 রি 2772. 

বি (%- ই (/-2)4- _%) 7 ঠে-এ) -)(৫-%) * 

৫2 _ 8০ 262 -- 6 96:96. 
45. (০-88৫-০)৮ (৯-০৮-৪)? (০-০)০-৯) 

222. +.--4-49-+,৭-+০% কলি: প্রবেশিকা,1865.% 40. ্ (-_ :%)0 _2) এরি ০) (2- ডিএ 

] 1 
27. ,8৫&- চানাঃ ৪(6-2)(02-%) 

[কলিঃ প্রবেশিকা, 185] 

] হিিরারা্রার্রারা তা রযারাতা & 

48. (2 _8)6-55-9) &-9)6-০9৮-8)+ 06-9০-8559 
টা রারারার রাজার 

£9" (2 তি 25-9)+ (৮-০-০৫-৪) 6-০)০-৮)০-০ 



সহজ বীজগণিত 

6৫. 7__------ »" 527 ঘন - - শী 7 7৯, 

(৬- &)(৫-০)0৮-) (৯-০)(৯-০)০-&) (০-%)(০- &)(৮ - ০) 

51. __ ৫ 47047 1 ররর 5777 চারার ০+7০9+7% 
* (৫: &)(০ -০)(০- ১ (৯-৫)(৯.-০)০-) (০-০৪)(০- &)06 -০)' 

2(1 _ 1 12211 _ 1) +০213 _ £ 

52. চিএ ৪) ঞ “রনি 
487 +৮(5 5)+98 -] 

21 & ] 

&৪(৮2 -০)+ঠ9(৫8 -&2)4+03(02 -02)_ 
52. দেখাও যে, 27572214252 --&% ++ 20 4০0. 

54, দেখাও যে, 

%(০+ &)(৫7+ 6) ২ &(৪+)(৮+ ০) ২ 0(০+&)064+ &) _ 
(৪-৮)৫-০) 7(৯-০)৮-০) 7 (০-)6-৮) ০১০০০ 

5৮, প্রমাণ কর যে, 

রিয়ার, রাতের ১৩১০৯৫৫১৬০০ 12 টিন 
(62 _ %2)0025 - 02) 1 &হ _০%2)(৮১ 02) 16165 _ &5)06হ _ ৫2) 28০" 

56. সরল কর : ৮০62 -৫)2 020০) ২ ৫৮(০-6)2 
(৫- &)(৫-) (৮-০)৮- রা (০-৫)(০- &)' 

বিবিধ প্রশ্ন»মালা ৬ 
ঢু 

নিয্নলিখিত রাশিগুলিকে দুইটি বর্গের অন্তররূপে প্রকাশ কর ঃ 

(1) (০+7)027+9)064+ 11)064+ 19) 3 

(1) (০ +1)02+ 9%)064+ 3)(০ 474) - 15. 

উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর £ 

সরল 

রা 

কর , 

0 
-- 4ুটেহ 

(০ --&)2(৫+ ৮ - 90)2 + (৮ _:০)2(৯+ ০ -9৫)2 

+(6-৫)20০+ &-- 2) যখন &+৮+০-0, 

'০+%+৮-42%2 হইলে, মাক 

+শু 
এ ১+ 

» 422, 

(2 +2)3 

152 রর 

- (০ -%)১ _ (8 +2)5, 

162%2 
(1 -4%5)0. - 4০ 4৫৪2)" 



বিবিধ প্রশ্রমালা ৩৫১ 

5. 2১-০+৮+০ হইলে, দেখাও যে, 

1-(8- 1+02 -&1 7) _49($-%)(5 - &)(9 - ০) 
21৫ 7202 

৪. দেখাও যে, (০+০)৮-7০---)+-(০7)(65+4৯7৮7), 
200 506 

+ 162 - 
ও 6০8 দি নি স্লঞ+০+40. 

1 4 1 ] 
2 টি? 3 ?) 1 7 গু ] হইলে, 

(০- রি -7) ডি -) 26 2 ) মান নিয় ৮ 

8. দেখাও যে, (৮2 - 72) +(062 -৪2)১+ (22 -22)3 কে 22 -%2১%2 - 

এবং এ -%2 এর প্রত্যেকটি দ্বারাই ভাগ করা যাঁয়। 

2 

01 

4, ০+%+2০৯ 15 এবং ঠ% +%4 +2০- ৭5 হইলে, 23 +%3 +53 - 82% এর 

মান নির্ণয় কর। 

%, দেখাও যে, (৮+৮- 9০) +0৮+০- 9৫) +(0+ ০ - 2)3 

৪(০+৮- 2০) +০-2%)০+ ৫ - 2), 

পু 8, 'দেখাও যে» (৮-০)(৮+০- 2৫) + (০ -%)6০ 4০ - 29): 

+(০-৮)(৮+৮ -_ 2০) » 90৮ - £)(৯ -০)0% _ ০). 

জির্রারারা হারাযারার ররর রঃ 
4 সরল কুর "৮০৮ -%)(০- ৪) না 6০০ - 9)(০ _ 6) ্  -০)0৮- 0) 

এ ০. ১? এবং 24 হইলে, £& 8+1773 এর মান নির্ণয় কর। 

6. 2% 796: - 2৮2 - 4০-০০-0০65 গুবং 9০ + 2৯ - 8৫৮ + 405 +86৫ 

195 এর গ. সা. গু. নির্ণয় কর । 

*.. প্ব, 6%৪ _ 1122 +52-3 এবং 9০3 -922+৮০-9 এর ল. সা. গু. নির্ণয় 
কর। ) 

৪. উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর £ 
(৫-৮)(৮-০)(০+৫)+(৯-০)(০+ ৪)(৫+০) +(০-%)6৫ +৮)৮ + ০). 



৩৫২ সহজ বীজগাণিত 

যা 
$. র্ 

এ. (০+ টা) কে % এর অধঃক্রমিক শক্তিতে বিস্তার কর। 

9. দেখাও যে, (৫+৮+০)3 -&3 -&3 _-63 30৫ + ৮)(৮ +০0)(6+ ৫). 

অতএব, প্রমাণ কর যে, 

(০++2)১ -(/7+4-2)১ -02+৮-%)১ _-(27+% - 2) » 24%2. 

৪. ৫-*4278১% _ 19345 এবং ০-806৭ হইলে, %৪ - &3 +০65 +99%6 এর 
মান নির্ণয় কর। 

4, দেখাও যে, (৮ -&)2(৮ -০)+ (০ -০)2(৫ -৫) + (০) - ৮) 

- (৮ - ৪)(৫ - ০)(৮ ২০). 

চ..623 9522 + 9892 -6,  %০2-70+39 এবং 62২ -7০+9% এর 

গ. সা. গু. ও ল. সা. গু. নির্ণয় কর। 

8. 25+112-19% এবং %5 + 113 +ঠ4 এর গ. সা. গু. নির্ণয় কর। 

&3(৮+০) ২ &১6০+০) 030৫ + ০) 
2 বর (5-9)৯-০)0-8/6-5)+(-০৯-০) 
৪. দেখাও যে, %:(৮-০:)+:(০ -%2)+05062 -&2) কে ৮-০ ০-% 

এবং ৫-৮ এর প্রত্যেকটি দ্বারা যথাযথরূপে ভাগ করা বাঁয়। 

ঢুড 

1. ৫০+৮-% এবং ৫৮৭ হইলে, ৫5 +৮5 এর মান নির্ণয় কর। 

2. 2(০৫ + 96) - ০১৫2 +2)02৮ - 8% + 8৯) কে প্ণচটি উৎপাঁদকে 

বিশ্লেষণ কর। 

8, ৫-9659+ &- 2664 এবং ০6৭8 হইলে, ৫৩ + ৮৪ +০৪ - 390 এর 
মান নির্ণয় কর। 

4, 2-784+0-4) %/-৫+&-% এবং £-&+৮-_৫ হইলে, প্রমাণ কর যে» 

চে ৩+%১+29 -92%2- 40৫3 + 03 +09 - 808৫), 
ী 

১০৬ 472281 22 7+52& +8% 
9, % 276 এবং %/ £-%৮ হইলে, 275 1+2% - 52 এর মান নির্ণয় কর। 

6. দেখাও যে, 8(৮+৮+০)৪ -(৫+) -(৮+০)৩ -(০+9)২ 
৫ « » 8৪ + ৪ +০)(৫ + 2৮ +০)(৮+ & +- 2). 



বিবিধ প্রশ্রমালা ৩৫৩ 

7, ০১ -8০% 10825 22 +92% 955 এবং 2৪ -82%+15%5 এর 
ল. সা. গু. নির্ণয় কর; এবং নির্ণীত ল. সা, গু. কে, উক্ত রাশিগুলির গ. সা. গু. দ্বারা 
ভাগ করিয়া লব্ধ ভাঁগফলকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর। 

৪. ০-15 হইলে, % এর মান সোজাসুজি না বসাইয়া, অন্ত উপায়ে, 
25 -- 1841 47%3 - 915 + 192 - 60 এর মান নির্ণয় কর। 

৪657.172585 _০-৫. 
1, 2২ 1 সি টু 

দেখাও যে, টানি 
ও 3 গ 

&. ৪+ ৫ ৯+ ৫. হইলে, নারাজ টি 62246 

 +%77+ 05 
8. ০৪. ৫+৮- হইলে, 2852 এর মান নির্ণয় কর | 

5200 ইলে, - -2)2 + (০ -6)2 4৫0 ৃ 

4 2৯ দিন: দেখাও 5: সরি নি 46) এর মান, 

০ লি 

5, উৎ্পাদকে বিশ্লেষণ কর £ 

রঃ (1) 6৫4 + 4399৮ - 50922 + 4899 +098£ 3 

(11) 1954 -- 975 + 4522 787০ 4719 ১ ঃ 

৬ (11) 6৮০: + (9০ +02)25 + (9৮4 8০)2 + (0402) + ৫৮. 

6. দেখাও যে, (০7+%)১ (72) 4+ 6 -০)১ - 9০ +%)( +2)0০ - 2), 

7. গ. সা, গু. নির্ণয় কর £ 
(1) 23 - (০ +7)25 + (7 + 1) -%? এবং 23 + 22 - 322০ +%3 

, (1) 2 -?/9 -৪৩-92%%2 এবং 22 - 97 +%2 - 228 +2/5 + ৪2, 

৪. ০-যুক্ত কোন মূলদ ও অথণ্ড রাশিমালাতে এর পরিবর্তে  বসাইলে 
যদি উহার মান শূণ্য হয়, তবে দেখাও যে, ০-০ উক্ত রাশিমালাটির একটি গুণনীয়ক। 

দা ণ ছে 
1. দেখাও যে, | 

(%2 --০+1)0৮- 2+(2-৯- -৮1)(0- ৫) + (০2 -০+1)0৮ - 9) 

চিরিক -%+1)092 -০2)+(065 _ ৮+1)062 _০2)+ (৫2 - ০+ 10065 - 62), 

বী--২৩ 



৩৪ সহজ বীজগণিত 

2 5(1+ 3 
রি +(5- ৫৫ 

(2 --8)(৮ _) লিজ টড 0) -০)0০-) 

8, ০+৮+০-.0 হইলে, প্রমাণ কর যে, ০(% 2 ৫) +00& - ৮) _0. 

4. (০2 +%2 + 8 +22%)2 _ 9 +%)22হ কে ছুইটি বর্গের সমষ্টিরূপে প্রকাশ 

£, সরল কর 

2. 9 

%2 -1274-282 ). 2 3 % ্ ( 9৪, 
৪ ++ 7 শ্রী [ত রেলে 

পু ০ ৮০ 

%2/%2 £ 2%% 

8. গ. সা. গু. নির্ণয় কর £ 

(1) %3 +(57- 2)22 + 87097, _ 5) - 1875 এবং 

2০9 +-(77 _ 802 -- 7097 + 3) + 072. 

(11) 103 _ 54 +8%% _45 এবং ০ - 3623 +872 - 90% + 84. 

পু, 25 ++ 922 +8%-% এবং 2০ --729 +1192 -8%+9 এর 

গ. সা. গু. এবং ল. সা. গু. নির্ণয় কর। 

৪. প্রকৃত ভাগ না করিয়া দেখাও যে, %55-%55, £--% দ্বারা বিভাজ্য ; 

এবং উহাকে ০+% দ্বারা ভাগ করিলে, ভাগশেষ - 255 হইবে। র 

চ৪1| 

:১14+1+%, 17278, 1+2-% এবং ০+%-] এর ক্রমিক গুণফলকে 
1 +22% _- 2 -% দ্বারা ভাগ কর। ৭ 

০0০ - 6) 0৫(৮ - 9) 2802 -৫) 

£ সরল করঃ (০-8)-9+(৮-০$-9+0-০)5-8 
[কলিঃ, 1896.] 

8. প্রমাণ কর যে, 900৮+০-9%)+06+৫- 2৮)+(0+৮- 2০)4 

»৮1(৮+০-2৫)৭+(064+৫- 29) +(৮+৮-2০)2)5, 

*. &.' নিষ্নলিখিত রাঁশিসমূহকে লিষ্ঠ আকারে পরিবন্তিত কর 3. 

| ৯ 0702 নত 
(7) 1 1+2+22 17, 

তি ০422 112 

৪+৮ চিন 11725 7] -% 



বিবিধ প্রশ্নমাল। ৩৫৫ 

চ. % এবং ৫ এর সাংখ্যমান নির্ণয় করিয়া, 4125 _ 60% + 1045 কে 
(7০ +%)2 +4(0% -?%)৪ এর আকারে প্রকাশ কর। 

6, 6০9 -1754+11-9 এবং* 1923 _ 42 -3০+1 এর ল. সা. গু. ও 
গ. সা. গু. নির্ণয় কর। 

2 দেখাও যে, (৫ + ৮)(7৮ +7%2) 407৮0 _ 37) + %%(%, - 8?) এর একটি 

গুণনীয়ক ?%-%. এ এর মান কত হইলে, %৪ + ঠ০+৫)১ ঠ-3 দ্বারা বিভাজ্য হইবে ? 

8. % একটি অখণ্ড ধনরাঁশি হইলে, দেখাও যে, 34,+14+ 2%+ এর সাঁংখ্য- 
মানের এককস্থানীয় অঙ্কটি ঠ হইবে । 

গা ৃ্ 
1, দেখাও যে, (৫-৮)০-%)(০ _ ৮)+ (৮ -০)0০- )0৮ -০) 

+(66-2)0% ৮ ০)(৮ - ০) _ (৮ - ৮)(৮ -- ০) - ০), 

9 দেখাও যে» 402 742৮4 ৮2)5 - (৪ - ৮)2(৫ + 2৮)2(2 4 ৮) 

র্ - 27%202(৫ +0)2. 

$. 9%-&+৮+০6 হইলে, দেখাও যে 10305 - %)($ - &)(5 -০) 

_ 2৫202 + 20205 4 20202 - ০৫ ৮ -০£, 

[কলিঃ প্রবেশিকা, 1865.] 

4. উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর £ 
(৫25 _ 92)5 +(0625 2) - (৫ ৮)206-2)2 - (৫ -৯৪)2(০+ 2)2, 

(/- ৪) +2)5 + (2 -%)(2 ৯০৮) +(৮-5%)0৮+%)5 
5৯৮ সরল কর এ (৮ + 4) - _2)5 +(064-2)02- 2) +024+-%)(2 _ -&)" 

্ ০১ --12 %2 7282 £%2 :+%% 

হি বু ; (6-%)0০-2) (/+০)/-) (৪-%)0৪+%) 
[কলিঃ প্রবেশিকা 1865.] 

. , % একটি অখণ্ড ধনরাঁশি হইলে, দেখাও যে, 2£%- 1১ 15 দ্বার! বিভাজ্য । 

৪. 27922 1195 2০ 14৮ 722 -]1 এবং %£-] এর গ. সা. গু ও 

» ল, সা. গু. নির্ণয় কর। ৃ 



সডন্নিহস্প অন্যান 

সরল সমীকরণ ও তৎসন্বন্ধীর প্রশ্নাবলী 
(9171]916 [90189110719 8110 17019191188) 

]. সরল সমীকরণ (9170016 70058610118) 

172. সহজ “সরল সমীকরণ” সমাধান করিবার প্রণালী পূর্বের পঞ্চম ও সপ্তদশ 
অধ্যায়ে বণিত হইয়াছে । বর্তমানে শী বিষয় বিস্তৃতরূপে আলোচনা করা যাইবে । 

173. প্হন্বিশ্রাভক-্মকুভ্ভাতব সদলহতযাগি ও সল্ষাজ্ক্র" 
ককুল্রঞ। লাল্লা সলস্মীকল্র্প সম্াপ্রান্ম £ 

নিম্নলিখিত উদাহরণগুলি দৃষ্টান্তত্বরূপ সন্গিবেশিত হইল । 

উদ্দা 1. সমাধান কর £ 4(৮+ 1)5 4904 2)5 »18(2+8)5. 

উভয় পক্ষকে সরল করিয়া, 
4022 42 11) + 9022 142 74) সন 18092 +6% + 9), 

অথবা, 1922 + 44 + 40 _ 1322 1782 + 119 3 

অথবা, 182 + 44০ - 135 -%8০ _ 117 - 4০, [পক্ষাস্তর করিয়া) 

অর্থাত -84-ণ৭;) ৭০১ ত্ুছুল এশ্ত / 

গা 

৯1 

উদা % সমাধান কর £ (৮-9)২+ (৮ --6)১ 402 -10)3 

-8(০+- 2)(6 _ 6)(৮ - 10). 
এখন, পক্ষাস্তর করিয়া, 

(০ -2)১ +(৮-6)3+(9-10) - 3০ - %)(% -6)6% - 10)-0 3 

অথবা, 0৮ -2)+৫০-6)+(৮- 10)01609--6)-(-40)) 
+1৮-10)-(6-9)2+106 _9%)- (9 -6)21-0 » 

ৃ [বাম পক্ষকে, নিয়ম 184 দ্বারা» উৎপাদকে বিশ্লেষণ করিয়া] 

অথবা, $(9৮-18)010-6)+(-10+9)2+(-9%+06)]-07 

* অথবা, (8৮ -18).96-07 * .,. ৪০-18-0; অথবা, 26. 
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174. ভ্ভগীহস্ণ-্লমন্মিভ সম্মীকল্র্প £ 

০ 
উদ্দা, 8. সমাধান কর £ 72-31-7312 -4] _ ?%2-4 

€ , 94 56০ - 4৭" 

70 -4 _31-41 _72-11 এখন, পক্ষান্তর করিয়া, 7652. পি রি 

* _ (12 41) _ (28244) _9027+1) 24] 
ক্স 24 24. ৪ * 

উভয় পক্ষকে 866০ - 4দ) দ্বার! গুণ করিয়া, * 
80722 -_ 4) _ (৮ + 10056 - 45), 

অথবা, 562 - 997 565 + 9 -47 3) ১১ 739%-59০- 4, 
স্তরাং, 92- -39+4ু7 15 2 ১ পল 8৮-14. ্ 

২ 25 -$2 1607 4$_ 23. উদ্া. 4. সমাধান কর £ 2 

পক্ষাস্তর করিয়া” 

162748 _7_ 23. _ 95-$5 25৫ _ ২. 
22 + 9 বি 21711 অথবা, 48249 ০4+1 

অতএব, (০ - 5$)0৮4+ 1) _ ($০ - %)03% + 9), 
অথবা, 2 - (4) -5$£ 7 %2 - (58) -4. 

সুতরাং, (55 - 4402 » 5 4, ৰ 

অথবা, সু০7]$6- 3) ০2 ১৫ ২৪৮০ ৪7৭ 98০ 
৪ 

ঠ ৪ ঙ 

ভা, চ. সমাধান কর : 2-2+ হি 

ক 8___ 3... 0. 
3 ঠ+8-2+872+3, 

হি... ঠ 
নহি, 52 রর 

শু 
এ 25252 রঃ 

স্থৃতরাং, পক্ষান্তর করিয়া, চে-9০+9 ঘন: টে 6. 

16. রি ডি... 

অথবা, (55575) -658)5-6) 
উভয় পক্ষকেই ০+8 দ্বারা গুণ এবং 1ঠ দ্বারা ভাগ করিয়া, 

স্থতরা ং, -৮-6- -8(৮-%) 3) -*, 4ু 19) অথবা, ০.৮ 9. 
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9 ণ 
শা হও 1 তি ৪ 

|, 6 সমাধান কর £ %-31+82-7%+1" 

৮ 5:02 3. 
এখন, 92-_1+82-15+172411 

আভএব, (28-1-547)+(5-1-5 নি: দির নিলি 
1% 

অথবা. (2 রি +5)+(82-1)06+1)২ 

এ 
টা রতি 

টি শট 

ৃতরাং, 252৯7 

উভয় পক্ষকেই (2 -1)(82-1) দ্বারা গুণ করিয়া, 

(32 -1)4+(09-1)-0. 

০» 9, অথবা, £-£&. 

রর &--0. ০-০ _&+০-2 79০ 

উদ্দা, দ. সমাধান কর : 2872+24+০- ৫+৮+ 

৫-০  ৮-০ _(৫-০)+(৮-০)- ০7০ +২৮2 

গন 2940 17 9৫+2 &+০7+2% -৫+৮+০+6+৮+" 

অতএব, পক্ষান্তর করিয়া, 

(৫- 912৮+৫- এশা" (৬- ৪552- 2) 

৫-6.___ 076 ___ 

অথবা, (-০). "(9৮ +2)0০+৮ + 2) (১-০) চি 

€ 

&-০0 _ ০-০.. 
২ শশী 

বিড 2৮+০- 9442? 

(০- ০)09০+০)-(৪- 6)(2৮ +2) ; 

2৫-০-(৯-০)-2৮(৮-০)-2০(৪-০) 

অথবা, ৫ - ৮)- 90৮ _ ০2) - 9০৬ -৪) 

»2(৮-০)(৮+০-০) 

-9(৮- &)(০-৫- 6) 

৮*,০-(০- ০ -* ৮), 
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প্রশ্নমাল। 92 

নিয়লিখিত সমীকরণগুলি সমাধান কর ঃ 

1. 9৫০41) + 40০ +৪)০ ৯ তে +2)5. 
2. (০ -%)(০ - ৮) ল (৮ -%-9)2.. 

8. (০--০)১ +(০ - ০)3 প-0৮-)3 _ 9(% -2)0৮ - &)(% - ০). 

4, (০ +%)2 + (0 + 9) +(% +6)2 -₹ (০ -- 9%)2 +(৫ -_99)2 4+ (৫ - 2০)2. 

6 98০-%3_142-9_ 18-76 
ও 21 3 

9৮০-:159_19- 
152-9 

29 _112-47 
6. 

35 ্ ঢ 

». 91-91 , 94%-93 
71156 85০ 198 

117 -26 167, 717. 
8. 185 +98%+110২ 

2724. 

2০) 18 ১ 
9, 

41 -3850 ৭ - 2০5 
71400 - 1) 1099 

রা 2 1 

11. 
কি 

19, 

14. 9 

মির যারা 
19012 - 19) ,9(19% 

509 971 - ১6০8 ক 

3০-1 19-1 12%- 

(11) 41911 _ 
2০176 

15, 

16, 

14. 

1 +16% 

192 - 2 0. 

9 17%-3% 3 

ত-1-5+দস্নভ-3) 

89. 

০ 1+8._ 
০+3 

28 -53 

39249 

৪ 

_187+4 ১35 
18 27, 

টি 198 - 8০ 

1792. 92 - 98 

2] 76" 

13. 508555) + 25458 8244 

? 
, 8০-55(42-5) 902-5)742- ৭" 

2)-125-39 -585-32 
49 _ নান্িঠে 

] 32 -11? 

7 -(1%)2, (1$)5-! 9 203 

2775 2(2+ 8)" 
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18. (388)0 -3£ 66০+ 488 _752+584 ; (488)5 -29 
4০+ 7 82+99. 8% + 99 4271 

গু 0 

49, 2-17-97--3 20. £2+774০+57-4245: 
51 018 ৪8 এ. 

*9+11-32+]1দ782+5 

চিঠি. যারা 
2524৭ 6০418 52413 5০+19' 

98 08. 19 8 19. 
*22+1৭  22+95 - 2495 92+33 

0. চা: পরিরারিি ররর 
24, 3-4০+42+33 742৮০ 

6 19 খা. ০ পক ও 

26, 5-62+62+19-62+ 26. 87574241512 ৭" 

10 ] 18 9, "99 ৪ 
ঠ7, 2 -5 ০78 3%-8" 2৪, লতি রাও 

12. 20) 1 &+7& ৫ & 

£9. 92-8 4০-13-%+9+ ৪০. ঠ-০২০-০7 2-০% 

ছি 02 ০+% 77/(2 47 &) , 702 + 0) ._ 
91. ০০-+৮০-০-০+০ (9 ৪+8 7 ৪46 
88 ৮-০ ,-৮_৫-০ 84 24- 9৮ _ 2৮-9৫. _ 5৬ -&) 

“০4:07 ০+%9 ০+0" *০--০+%9৮+৫-৮ ০+০+% 

85, 
?--06% ' ০+39%  ৮-9%৫ ০-৫" 

175, ভগ্নাংশবিশিষ্ট সমীকরণে প্রত্যেক পদের লবকে উহার হর দ্বার! ভাগ 

করিয়া) অতি সহজে সমীকরণের সমাধান কর! যাইতে পারে । 

উদা. 1. 

এখন, 

সমাধান কর : 

্স্প্প্ীসী পা পপ শত শি 

ঘে_] 

স্বথবা, রঃ +523)+11+ 42). ম্24 
টা? পু 

অথবা, ' 

০41) ০49 222 480. 
০ 

চে-]170-9 11%-18 

- 25 2)4+4 ; _2(011%- 18)+69, 
112 --18 

66 

112 -18 

69 

62257101218 
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| করিয়া _2২-২ 29 5. 4ুঞু 
অতএব, পক্ষান্তর করিয়া, 2-75-512-78 7112-18-29 

রী চিত রানার: যাড়া 
অথবা, (5-0055-38) (015218)5-9)' 

হিরা 
2-]1 ০-%2 

অথবা; : %৮-14-৪০-87 ,*, ৮. -6. 

4০2 +% 56227811142 +827+6 উদ্দা. 2. সমাধান কর £ এরা টা 

(425 -1)+8 , 9০09০ -1)-_ 90০ -1)+9 2০408 2 
০ ৪] 

৫3) ১ 
5 

অথবা, ঞ ৮8 

সী মি িলেরা যারা 
বতরাড, . 22787 241" 

পরবর্তী অংশের জন্য ছাঁত্রগণকে 174 নিয়মের উদ্দা. 6 দেখিতে নির্দেশ দেওয়া 
যাইতেছে ] 

মা রি 2 9০ -- 14 

প্রেক্ঠন* (০ - ড়া +902-9)1+17-60৮-19)+1 13027 6)7+1. 
০৮--৪8 2০779 ০--19 ্ ০--৪) 

অথবা, তি চন - -16+57521+15+5751, 

অতএব, পক্ষান্তর করিয়া, রি জা 

ৃ টির ররর 
অথবা, 9262 (০-1210-9). 
১ -8)০-5)-৫০-12)6-9), - * 

অথবা; %2 - 182 740», 14108 £ 

। 8০৮7685 অথবা, ৮০6, 
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93 

নিয্লিখিত সমীকরণগুলি সমাধান কর £ 

1, 

৪. 

40. 

11. 

19. 

19, 

14. 

15, 

6, 

2০ - 1. +90- 4_52-19 

2-5- ০]. নিন 
9 2277 74279 _ 6০710 - 
".2+%27+6 ৮--৪ |] 

202 - 40 _72%7+9 4 6%- 

2০+% 5%-6 

245. 
279 

টি রবে 
] 

17175 

2 4 

8.৪" 

224 
9 

+92-5 ৮0. 

৪___গ্রা4 
5 উঠ 

শর ২ - 

5 2+9 

[নিয়ম 168 এর উদা. 9 দেখা] 

56.৪8+ 

+৭ 15০ -7১41+3 8274. 

2. 8: 42-58 25 

42771352711 73227 1 
4০01+5 52+৭ 3০44 

423 1422 +8%+] 902. +9০+1 

272 + 2278 
(পনর তু ০ শাশস্্ীীস শশা শি 

1%+1. 

1939 +162%2 + 99 - 1 _ 42 +20%+] 
দু ১০ তি উস ডিসি 

2322 442 +8 

ঠ৫--০ 41, 2 -%4+1 2 

০ "৮ 6) 

37০41. _ 922 - 4০011 

৮০৮ | 
2 
০7942 
চে] ৮-০% 

%৮+5 

৮ 
- ০ +72-8" 

০-৪ 

92১ -8০+ ৭7 +62. 4224 21532782117. 
2০ -- ] 

9122. 272 

1+9% 1420 

8৮+1 

ল্ত] 

০+9 

422 --% 
7 +102 442" 

92 - 37. 1 32 -9৫ 290 ০০-84-4297 19 19 

ভিত -দ ০.৮ 4 ০--5 

32 - 84 4৮-957 পল _ 9152 -8%4 

লা ০-9 ৮ -€ ০৭? 

3০৮». 1.9 14০ - ২4] _ লগ -19 +52- 41 

৮-4.৪- 10. %-6. ঠে-- 2-৪" 



সরল সমীকরণ ও প্রশ্রাবলী ৩৬৩ 

18. 42721 + 52-69-5761 6০ -4. 
"০+5 ৮-142-%7 ৮-প * 

49 2 -6৮, 9৮717 31- 941. 192 14০7 21. 

৪১32 -17217+3 22-ন772+5 

90 27821 8 , 25 -:15 25 1428 - 4% _ 90. 
" 2৮79 -4ু ০75 ০০? 

| 1411 92-9-401+19 _152-47 র বেশি কি গলপ? 82 

ঠঠ 222421225 2825 [কলিঃ প্রবেশিকা, 188৭] 

176. ল্লিন্বিপ্্র অশ্রিস্মালাল্ল সম্মাপ্রান্ন £ 

3000 | ৫25 , (9০ +07)822_ টি. 
4, সমাধান কর £ নিভে (5+5).+ £(%+ 8) 30০ + 

এখন, পক্ষান্তর করিয়া, 
০০ ৮০ 027+ গে 
(৪০ +54)21- ৮1৪০ 2 (০ +1%)2 

০1০ শা রা |] ৪ 2271] 

(৫ + 9)25 

৮.2 

-1০ জু (০4৮০) 

০০ 

(3০ "5৯৯০ 
2 09 

৫+7 

22 18270. 277+0,. 

1702 ++? 29০৮৫ 

2027 0)1+0_ 2276 
শিন্হ 00০ +?)17+7 71৫ 

অতএব, ০%+ এর পরিবর্তে % এবং £2+৫ এর পরিবর্তে % বসাইয়া 
7702 470 78, 

৯ 

উদ্দা. 2,.. স্মাধান কর £ 

72417 * 

17720 1 07 ল 72700 1+-717 5 ১» ০07% -₹ 7705 

অথবা, ০002 +?) 7 7166 49) ; 78 000?) -- ০7) _ ৮7. ০০ 5 

০০:67. 
, ০৫) 77ড7 
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উদ্দা. 2. সমাধান কর £ (৮ - 2৫) +(০৮-- 9%)৩ - 20০ -&- ৮)9. 

এখন, পক্ষাস্তর করিয়া, 
(৮- 9) -(০-৫-৮)১-(৫০-০-)১ -(০- ৪)২, 

* -26 এর পরিবর্তে 2 € - 9৮ এর পরিবর্তে ৮ এবং ০-৫-৮ এর পরিবর্তে 
7 বসাইয়া, 772৩-25-05, 

(5-2)052 755 1722) প্লে - ৮0022 +27 402). 

-্-- 7৮3 কারণ, উহাদের প্রত্যেকেই -&-৪3 

৮24+29+22-22+2+ 75. 

অতএব, পক্ষান্তর করিয়া, 2৮-৮2-5(৮ - 2), 

সাধারণ গুণনীয়ক 2৫- ৮ (যাহা - 9৮ - 2৫) কে অপসারণ করিয়া 
7৮4+0৮- 4, 

অর্থা্, (০ - 2৫) + (0 - 2) -(০- ০ -&), 

সুতরাং, 3%-9(৮--৮)7 এবং ৮, ৮-০+, 

»:271+0 129 + 76 
উদ্দা 4. সমাধান কর : 279 25729) . 

2+4%_(67+৮)+0৫- 6), পি ৮, 

হ 20+1+৮ ০4৮ রা 

এবং 2 +071+0. (9৮+৮+০)+ (2 - %) ৪) 

" 2 ++ 2০ ++ 224+৮+০ 

৫--০ ৫-% ] 
অতএব ] 47 247 7 

১ 2 ৫ 2(৫ - 9) রত 6) 
2০+৮+০6 (4০ ++) 

স্কতরাঁং পক্ষান্তর করিয়! এবং ৫-& দ্বারা ভাগ করিয়া, 

এটি 2 ৫ -- 6 

2০+৮%০+8+6 ১ (245 +6)5, 

০--০ 

(০+8)02০+৮-+০) -(8০+ 

০০ ০-০ . 

০+৮ 2০+৮+০ 

1 . অধ এন, 
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20০- &)1+(02 -&১)- %(৫ - &)+ ৮৫৮ - ৪); 

20 +৮- 2০) ০2 - % 

,:০-:০%, 
রর ০+৮--20 

উদ্দা. 5. সমাধান কর £ 

45 __ 19525 -5 _ 5822-95-44 
৪ (5 -1)(051+5)৯ ০+5 3 

39822 উর, 2 50252 1) _ 5657] 1) 

যেহেতু (52 -1)06+5)  (52- 1)021+5) 2+5 

6 .8£-] _ 803০8 -31)_ 6০5-&. 
এত ৪ ঞ+5 আনি 

* অতএব, 4 _ 50521) _ 27-$_ 95 4 
8 55-882-785 

এখন, পক্ষান্তর করিয়। এবং 5 টা ভাঁগ করিয়া, 
4 তি - 1] 

স্কতরাং 22 - 5% - 1$ 22 -(18)০- 318) 

(38)2-30ঠ 3 তেব 2 ওহি 

' প্রশ্নমালা 94 

নিয়বিখিত সমীকরণগুলি সমাধান কর £ 

22. 1০-9 21470 4 +2 728... 
. পি 47+৯+1 -:9. নিত রনি . 

৪. 97554 7+8 + 40243. 6278 _ 22+38,.] 
"০9+]1 8273 6৮+8 94] 2+19% 

৮. 2419. গ7-80-2  * 2-6._০-০৬ 29(09-%) 
.৮-9% ৯92-19 ৮" ৮-০০-৮ ৮০৮-(৫+০9) 

রর ০79 ; 2 -- 2 ০ 
* 2৮-72 +27 22 -4৮2 

8. (০-০)৫-৮)_(০-০)৫-), 
০--০--6 ০-:০-৫ 



1 ০.- 

16. 

41, 

49, 

48. 

45, 

46, 

7. 

18. ০০ 

20. 

177. সল্রল সমীক্ক্রশেক্র একা শ্রেক জীভ 
সমীকরণস্থিত পদসমূৃহের ভিতর, অজ্ঞাতরাশি- 

€ সাধারণতঃ, % ) যুক্ত পদগুলিকে সমতাচিহ্ের বামদিকে এবং অন্যান্ত পদগুলি্ক সমতা- 
চিহ্কের ডানদিকে স্থানান্তরিত করিলে, সকল সরল সমীকরণকেই ৫৮-& এর আকারে 

াক্কিত্ে সাক মাঃ 

&+% টি .....১০:5:5৫3. 8... 
&2+02 125 &2 -%% +22 2(6£ + 022 1+25)' 

5 5 
লিজ? 2 সিভি 

2৮2 » 1 7---2 ২0--্ট বু 77 ০৮41-75-77 

(০+৫)2-62 (০+৮)2-62 22 -(৫7+9)2 25 -(৫- ৮)" 

8০2 +£1+8 _82+5 580-+87271. _221+9 
5225 +62+19%  52+06' 8725 +1452+113232+5" 

22৫9, + 828 ৪572০ _ 5৪, 
(৫ 6) (০-৮) & 42 (৮-৮)১" 
(০-939)5 +(02-9%)১ » 296৮ -95)5. 

৬০৬৮ 877 
9 39 রর 54) ॥ 

8) - _2-9৫- 9০ 19 ০119. (25488), 
০+261  ০+2+ 9৮" " +10  92+94/1 

চি 2] ৪ - 26 _ 0 

ঠ7+৮/ ০+৫+9' 

প্রকাশ করা যায়। 

কিন্ত, ৫০-& সমীকরণটিতে € এর) 2 ভিন্ন অন্ত কোন মান দ্বারাই সমীকরণের 

সমতা! রক্ষিত হইতে পারে না! । 
অতএব, সরল সমীকরণের একাধিক বীজ থাক! সম্ভবপর নহে। 

অথব। £ সম্ভব হইলে, ধরা যাঁউক যে, ০%-& সনীকরণটির, « ও 9, এই দুইটি 

বীৰ আছে। তাহা হইলে, অবস্থাই 

«৮” অতএব, বিয়োগ করিয়া (৫ 

- এবং, 
৫.০ 7৮ 

-)-0, 

(091) 
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কিন্ত, ইহা অসম্ভব ; কারণ, ৫ একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা এবং (কল্পনানসারে, ৫ ও ॥ 

বিভিন্ন হওয়ায়) «-৪ এর মানও শুন্য নহে। 

অতএব, সরল সম্মীকরণের একাধিক বীজ থাকা অসম্ভব | 

158. সল্লল সস্ীকল্রশ সমমান্জান্ে হুইি ল্যভিক্র্ম 
(6০810610708) £ 

(1) কোন সরল সমীকরণ, পক্ষান্তরকরণ ও সরলীকরণ . প্রক্রিয়ান্তে, ০৯%-0, 
অর্থাৎ 0-0 এর আকার ধারণ করিলে, স্পষ্টতঃই উহা! অজ্ঞাঁতরাশির যে কোন 

'সাংখ্যমান্রে জন্যই অক্ষুপ্ন থাকে । অতএব এই সকল ক্ষেত্রে, সমীকরণের অসংখ্য 
বীজ থাকিতে দেখা যাঁয়। বস্তুতঃ, ইহারা অভের্দ 17906165)। 

ন্ট 

উদ্দা.। ০+৪- £ ঘ+22 সমীকরণটিতে, পক্ষান্তরকরণ প্রক্রিয়া দ্বারা, 

(1-$-$)০-৫-% অর্থাৎ, ০৮৮ -0০ পাওয়া যাইতেছে । 

অতএব, এই সমীকরণটি একটি অভেদ, এবং কাঁজেই % এর যে কোন সাংখা- 
মানের জন্যই ইহাঁর সমতা! রক্ষিত হইবে। 

(2) আবার, 25 ৩ 7 সমীকরণটি, পক্ষাস্তরকরণ ও সরলীকরণ 
2 

প্রুক্রিয়। দ্বারা, ঠ+$)-$1+-% 

অথবা, 0 ৯৫০৯5 15 

অথবা, ০1, এই আকারে পরিবন্তিত হইল; ইহা সম্পূর্ণ 
'অসম্ভব। কাজেই, প্রদত্ত সমীকরণ, অজ্ঞাতরাঁশির কোন মানের জন্যই সমীকরণের 
সমত৷ রক্ষিত হইতে পারে না। অর্থাৎ, এই সমীকরণটিবু কোন বীজ (৮০০6) নাই। 

সাধারণভাবে বালিলে, যদি কোন সমীকরণকে, ০%৮-% এর আকারে 

রূপান্তরিত করা যায়, তবে সেই সমীকরণের কোন বীজ থাকিতে পারে না'। 

না. সরল সমীকরণ বিষয়ক 
9. সরল সমীকরণ বিষয়ক প্রশ্নীবলী সমাধানের সাধারণ নিয়ম সপুদশ 

অধ্যায়েই বণিত হইয়াছে । এক্ষণে, এ জাতীয় জটিলতর প্রশ্ন সম্পর্কে আলোচনা করা 
ব্টইবে। | 

নিম্নলিখিত উদ্াহ্রণগুলি দৃষ্টান্তস্বরূপ সমিবেশিত হইল । 



৩৬৮ সহজ বীজগণিত 

উদ্দী, 1. বেলা ] টা ও 9 টাঁর মধ্যে ঠিক কোন্ সময়ে ঘড়ির কীট। দুইটি এক 
মিনিট সময়-স্থচক ব্যবধানে থাকিবে? 

ধর, ] টা বাজিয়া & মিনিটের মময় ঘড়ির কাঁটা দুইটি উল্লিখিত ব্যবধানে 
রহিয়াছে । 

তাহা হইলে, নির্ণেয় সময়ে মিনিটের কীটাঁটি 19 টার দাগ হইতে % মিনিট দূরে 
অবস্থিত। এখন যেহেতু, মিনিটের কীঁটা, ঘণ্টীর কীট হইতে বারগুণ ভ্রুতগতিতে চলে, 
অতএব, মিনিটের কাটা যতক্ষণে ৪-মিনিট পরিমিত স্থান অতিক্রম করে, ঘণ্টার কাটাটি 

ততক্ষণে এক মিনিট-হ্চক দাগের রি অংশ পরিমিত স্থান অতিক্রম করে. কাঁজেই 

নির্ণেয় সময়ে ঘণ্টার কীটাটি 19 টার দাগ হইতে (৮+ টি মিনিট দূরে অবস্থিত । 

যেহেতু, প্রদত্ত সর্তানুসারে, নির্ণেয় সময়ে কটা দুইটির ভিতর এক মিনিট ব্যবধান 
রহিয়াছে, 

অতএব, ৮০9 + 04 ]. 

[মিনিটের কীঁটা ঘণ্টার কাঁটার অগ্রবর্তী হইলে, উপরিলিখিত দ্ধ্র্থকচিহ্ের মধ্যে 
“++ চিহ্নটি, এবং পশ্চাদ্বত্তী হইলে, “- চিহ্নটি লইতে হইবে |] 

বহে 6321. » 6, অথবা) 4; 

চে-বুরু_ 6, অথবা, তি একর" 

অতএব, 1 টা! বাঁজিয়। 4 মিনিটের সময়, অথবা» 6৪প্ত মিনিটের সময়) ঘড়ির 
কাট! ছুইটি এক মিনিট ব্যবধানে থাকিবে । 

উদ্দা1. %. ুইটি স্থান, ৮ ও ০, পরস্পর 3$ মাইল দূরে অবস্থিত। 4 ও ৪ ছুই 
ব্যক্তি ০ হইতে, 4 গাড়ীতে ঘণ্টায় € মাইল গতিতে এবং 7 পায়ে হাঁটিয়া ঘণ্টীয় 8 মাইল 
গতিতে, 0 অভিমুখে যাত্রা করিল । . 9 তে পৌছিবার পর 44 তথায় 1 মিনিট বিশ্রাম 
করিয়া পুনরায় গাড়ীতে £ অভিমুখে রওনা হইলে, সে 7 এর সহিত কোন্ স্থানে মিলিত, 
হইবে? [কলিঃ প্রবেশিকা, 1882] 

ধর, যে স্থানে 4 ও 73 মিলিত হইল, সেই স্থান 7 হইতে ৫ মাইল দুরে অবস্থিত । 
তাহা হইলে, 7 যতক্ষণে ঠ মাইল পথ অতিক্রম করিল, 4 ততক্ষণে 0 তে পৌছিঘ্া 
তায় 16 মিনিট বিশ্রামের পর পুনরায় (8$ -2) মাইল পথ ভ্রমণ করিল। স্পষ্টতঃ, 
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4 এর এই সকল করিতে (38+4 +885] ঘণ্টা সময় লাগিয়াছে ; এবং 7 এর 

£ মাইল যাইতে -3 ঘণ্টা লাগিয়াছে। 

৪, 1 ,8&-গ গে. 
6+ ৫+ 6 -৪3 

অথবা, দ+৪+৭7-%৮-4% 
6০-৮]11) ছু. 

অতএব, ৮ হইতে এ$ মাইল দূরে, 7৪ এর সহিত 4 মিলিত হইবে । 

উদ্দা, $. কোন জমির মালিক, বাঁষসরিক নগদ 10 ও শশ্ত-খাজানায় তাহার 
জমি পত্তন দিলেন । যখন শ্য বুসেল্ (১9961) প্রতি 10 শিলিং দরে বিক্রয় হইত, 
তখন শ্রী খাজানাতে তাহার জমির প্রতি একরে (৪০:০) 10 শিলিং হারে আয় হইত; কিন্তু 

শস্তের দর, প্রতি বুসেলে 18 শি. 6 পেন্স হইলে, ,এঁ খাজানাঁতে তাহার, প্রতি একরে 
19 শি. হারে আয় হইত । কত বুসেল্ শশ্ত তিনি খাঁজান! হিসাবে পাইতেন । 

ধর, তিনি বাৎসরিক * খুসেল্ শস্য খাঁজানা হিসাবে পাইতেন। 
তাঁহ! হইলে, বুসেল্ প্রতি 10 শি. দরে শস্য বিক্রয় হইলে, তাহার বাৎসরিক 

খাঁজানার পরিমাণ 2210 + 102 শি. অর্থাৎ (900+ 10%) শি. ) যেহেতু, এক্ষেত্রে তাহার 
খাজান! আদায়ের হাঁর প্রতি একরে 10 শি. করিয়া, অতএব, তাহার জমির পরিমাণ 

4 
2 অথবা, 42০ +%” একর । 

সর্তান্থসারে (অর্থাৎ, শত্ের দর, বুসেল্ প্রতি 19 শি. 6 পে. হইলে ), 

তাহার বাৎসরিক আয় 210 + (135) শি., অর্থাৎ £407-72 শি. এবং আধের হার 

প্রতি একরে 19 শ্রি. | কাজেই, এক্ষেত্রে তীহাঁর জমির পরিমাণ - 2622, 

অতএব, 90+* কা ই? অথবা, 590 + 26০ - 400 + 21) 

2120. 

স্থতরাঁং তিনি 190 বুসেল্ শশ্ত খাঁজান! হিসাবে পাইতেন + 

উদ্দা. 4. একটি খরগোস 80 লাফে যতদূর যাইতে পারে, ততদূর হইতে একটি 

কুকুর উহাকে ধরিবার জন্য দৌড়াইতে আরম্ভ করিল। কুকুর যতক্ষণে দুইবার লাফ দেয়, 

কি 

খরগোস ততক্ষণে তিনবাঁর লাফ দেয়; কিন্তু খরগোস ছুই লাফে যতদুর যায়, কুকুর এক . 
লাফে ততদূর যাঁয়। ধর! পড়িবার পূর্বে খরগ্ৌস কতথার লাফ দিয়াছিল? 

বী-_-২৪ ৃ 
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ধর, ( খরগোঁসের ) নির্ণেয় লাঁফের সংখ্যা - 8০. 

তাহা! হইলে, প্র সময়ের মধ্যে কুকুরের লাফের সংখ্যা! - 9. 
এখন, কুকুরের প্রথম অবস্থান হইতে,'খরগোস বে স্থানে ধরা পড়িল তাহার দুরত্ব, 

খরগোঁস (৪0+ 32) লাঁফে যতদূর যাঁইতে পারে, তাহার সমান ; আবাঁর, কুকুর %% লাফে 
যতদুর যাঁয়, সেই দূরত্বেরও সমান । ৫ 

কিন্ত, যেহেতু কুকুরের এক লাফে অতিক্রান্ত দূরত্ব খরগোসের দুই লাফে অতিক্রান্ত 
দুরত্বের সমান; 

অতএব, কুকুরের 2% লাফের দূরত্ব খরগোসের 4% লাফের দূরত্ব । , 
৪0০ + 92 - 42: ১,৯৪০, 

অতএব, ধরা পড়িবার পূর্কের খরগোঁস 3 * 80 অর্থাৎ 40টি লাফ দিয়াছিল। 

উদ্দা. 5. কোন পোঁদ্দারের নিকট, স্বর্ণথণ্ড ও রৌপ্যখণ্ড, কেবলমাত্র এই ছুই 
প্রকারের অর্থছিল। এখন, ৫-সংখ্যক রৌপ্যখণ্ড অথবা! ৮-সংখ্যক ব্বর্ণখণ্ড, উভয়েরই 
মূল্য $ হইলে, যদি কোন ব্যক্তিন্বর্ণ ও রৌপ্যের মোট ০-সংখ্যক খণ্ডে $ পরিমিত অর্থ 
লইতে চীহেন, তবে তাঁহাকে কত খগ্ড স্বর্ণ ও কত খণ্ড রৌপ্য দেওয়া হইবে? 

ধর, নির্ণেয় রৌপ্যখণ্ডের সংখ্যা -%) 

তাহা হইলে, নির্ণেয় স্বর্ণথণ্ডের সংখ্যা -০-%. 

এখন, , একখানি রৌপ্যখণ্ডের মূল্য - 7 

এবং একখানি স্বর্ণথণ্ডের মূল্য - 1. 1, 

যেহেতু, কল্পনানুসারে, ৪-রংখ্যক রৌপ্যখণ্ড ও “-ঞ' সংখ্যক স্বর্ণখণ্ডের, এক্ত্র- 

যোগে মূল্য & 
ট 

3 ও 
অতএব $১-7&, রে +(6-2)7 3 

0 ০--০ পা রে লি বের টি ৮ অথবা, ঠা ? ৃঁ ৪) টি | 

৫ 6(০-৮) ১. _-_5(০-৮)_ঠ৫-০) 
ই ও ০০০8 ৫-০ ৫-%। 

(6 -%), কাজেই, নি স্বর্ণ ও রৌপ্যথণ্ডের সংখ্যা যথাক্রমে 82) এবং. ৫5৮ ৮7৮ 
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উদ্দী, 6. 473, 940 মাইল দীর্ঘ একটি রেলপথ ।  তিনখানা রেলগাড়ী 
1, 0 ও 7 ঘণ্টায় যথাক্রমে 25, 90 ও 80 মাইল 'গতিতে: এ পথে চলে। 7 ও ০ 
যথাক্রমে 7 4.4. ও ৪-15 4.1. এ 4 হইতে 7 অভিমুখে, এবং 7, 10-80 &.. এ, 
7 হইতে 4 অভিমুখে ছাড়িল। ০০০০০৪৪০০০৪ ৪ এবং 28 হইতে 
৮ সমদূরবর্তী হইবে ? ৃ 

4 ৬. *. ্ _:8 

মনে কর, উপরিস্থিত চিত্রান্ুরূপ অবস্থানে ৮ গাড়ীখানি 0ও 7 হইতে সমদূরবর্তী; 

" এবং & গ্রাড়ীখানি ৪ হইতে রওন। হওয়ার ( অর্থাৎ, 10-30 4.1. এর ) £ ঘণ্টা পরে 
উহার! উপরোক্ত অবস্থানে আসিয়াছে । 

যেহেতু, 10-90 4.৫. এর 3$ ঘণ্টা পূর্বের ৮ গাড়ীখানি 4 হইতে রওনা হইয়াছে, 
অতএব, উহা রওনা হওয়ার পর (8 +2) ঘটা চলিয়া! উপরোক্ত অবস্থানে আসিয়াছে। 

কাজেই, *47-(8$ +2).95 মাইল; 

এবং, 40 (৫2 +2).20 মাইল; 
আবার, 7378» 80 মাইল । রি. | 

রঃ ৮2০0-47-49 »1(8% +2).95 - (2 +2) নি 

এবং, 71849 -47- 18 1920 - (% +2).5 - 80%) মাইল । 

কিন্ত, 70-27) পক * 

' (3% +2).%5 _ (থ% +2).0- 290 - (82). - 80 ; 
60.08$ +2) _ (25 +6):90 - ঞ9০ - 802 
602-220- 15 +45-90; চস], 

অতএব, 18-90 4১... এর 1 ঘণ্টী পরে, অর্থাৎ 19 টার সময়, 7০ গাড়ীখানি 
0 ও 7 হইতে-সমদূরবর্থী হইবে। 

আবার, যেহেতু £, ৭ টার সময় 4 হইতে রওনা হইয়াছে, অতএব, 19 টার সময় 
উহা 4 হইতে ঠ % 2 অর্থাৎ 12 মাইল দূরে থাকিবে। | 

* . উত্দী. ৭. 'ছইজন যাল্রীর সঙ্গে মোট ঠ হন্দর ওজনের মাল ছিল, এবং প্রত্যেকে 
যত পরিমাণ মাঁল বিনা ভাড়ায় লইয়! যাইতে পারে, ভাহা'বাঁদে তাহাদের যথাক্রমে £'শি. 
2 পে. ও 9 শি. 10 পে. মালের ভাড়া বাবদ দিতে হইল। কিন্ত, সমস্ত মালই একজনের 
হইলে, তাহাঁকে উদ্ব,ন্ত মাঁলের ভাড়া বাবদ 19 শি. % পে. দিতে হইত। প্রাত্যেকের সঙ্গে 
কত ওজনের মাল ছিল? এবং কত পরিমাণ মীন প্রত্যেকে বিনা ভাড়ীয় লইতে পারিত ? 
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ধর, প্রত্যেকে % হন্দর ওজনের মাল বিন! ভাড়ায় লইয়া! যাইতে পারিত। 

তাহা হইলে, (5 শি. পে.) +(9 শি, 10 পে.) » (৮'- ৫০) হন্দরের ভাড়া 

১ নু £ পে...এক হন্দরের ভাড়া। 
আবার, 19 শি. 9 পে. (5-2) হন্দরের ভাড়া ; 

৫ পে.» এক হন্দরের ভ ভাড়া । 

15%12. 930 পু অতএব, 555৯ রি ভি ৪৭ 1805 নং টে) মন 235 22) % 

অথবা, 2৪ 1]5- 90 - %5 ১, লস, 

”. অতএব, বিনা ভাড়ায় লওয়া যাইতে পারে, এরূপ মালের ওজন 
»28'হনর- £৪ ৮ 4 * 28 পা. 100 পা.) 

এবং এক হন্দরের ভাড়া -£ পে... রর গ্রে.» 98658 পে.-56 পে. ॥ 

যেহেতু, প্রথম যাত্রীর উদ্ত্ত উপচজগনিশ 2 পে. _6% পে. 
এবং, দ্বিতীয় যাত্রীর উদ্ব্ত মালের ভাড়া-9 শি. 10 পে. -118 পে. 
অতএব, প্রথম যাত্রীর উদ্ব্ত মালের ওজন -$8 হন্দর - 8 « 4 ৯ %৪ পা. » 194 পা.) 
এবং, দ্বিতীয় যাত্রীর উদ্বত্ত মালের ওজন - 454. হন্দর _ 428 * 4 * 28 পা. 986 পা.; 

স্থতরাং, প্রথম বাত্রীর মোট মালের ওজন _ (100 + 194) পা. 294 পা. ; 

এবং, দ্বিতীয় যাত্রীন্ন মোট মালের ওজন - (100 + 936) পা. -3886 পা.। 

উদ্দা, 8. কোন ব্যক্তি, প্রতি পাঁউণ্ 8 শি. দরে কতক পরিমাণ এবং 

প্রতি পাউও্ড & শি. দরে কর্তক পরিমাণ, ক্রয় করিয়া উভয় প্রকার চা এরূপভাকে 
সংমিশ্রণ করিল যে, মিশ্রিত চায়ের প্রতি পাউও্. ৪ শি. ৪ পে. দরে বিক্রয় করিলে, 
প্রতি পাঁউণ্ডে তাহার শতকরা 10 শি. হিসাবে লাভ হইতে পারে। ভাল চায়ের 
প্রতি পাঁউণ্ডের সহিত সে কত পরিমাণ খারাপ চা মিশাইয়াছিল? 

ধর, ভাঁল চায়ের এক পাঁউণডের সহিত সে 2 পাউগ্.খাঁরাপ চা মিশ্রিত করিয়াছিল ), 
৫. এখন, আর পাডিও, ভাল চা ও 2 পাউওু. খারাপ চায়ের 

মোট: ক্রয়-মূল্য - (82+ 8) শি.) 

২৮ মিশ্রিত চায়ের প্রতি পাউগ্ডের ক্রয়-ুল্য ৮2775 শি.। 
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কিন্তু, মিশ্রিত চায়ের প্রতি পাঁউও্ 3 শি. দরে বিক্রয় করিলে, তাহার শতকরা 
10 শি, লাভ হইবে; অর্থাৎ প্রতি 100 শি. এর দরুণ সে 110 শি.১ অথবা, 
প্রতি শিলিং এর দরুণ প্নে $ুঠ শি. করিয়। পাইবে । 

কাজেই, 3$ শি.-মিশ্রিত চায়ের ক্রয়-মূল্যের ₹ু$ অংশ) 
11১92+5, 1 3218. 

“৪10 2+1 2 অথবা, 10৮ 741; 

অথবাঃ 10902 +1)- 8082 +59 3 2০5, 
অতএব, ভাল চায়ের প্রতি পাউণ্ডের সহিত সে ঠ পাউগ্, খারাপ চা মিশাইয়াছিল। 

উদ্দা. 9. কোন সৈল্ঠাধ্যক্ষ তাহার অধীনস্থ সৈন্গণদ্বারা £-গভীরতাবিশিষ্ট 
€১-7০০])) এক শৃন্যগর্ভ বর্গ 0০11০” ৪0576) রচনা! করিতে পারেন, অথবা, 6-গভীর্তা- 

বিশিষ্ট (6-1997) এক শৃন্তগর্ভ বর্গও রচনা কঙ্ধিতে পারেন; কিন্ত, প্রথমোক্ত বর্গের 
সন্মুখ-দারির সৈম্তসংখ্যা হইতে শেষোক্ত বর্গের সন্ুখ- “সারির সৈন্যসংখ্যা এ কম, এ 
দলে মোট কত সৈন্য ছিল? [কলিঃ, 188৭.] 

[যদি কয়েকজন লোককে, কতকগুলি সমান্তর ও সমভাবে স্থিত বিভিন্ন সারিতে এরপে সাজান যায় 
খে, প্রত্যেক সারির লোকসংখ্যা, মোট'সারির সংখ্যার সমান, তাহ! হইলে, প্র লোকদিগকে একটি সম্পূর্ণ 
স্বর্গে (1) 85019 58816) সাজান হইল, বলা হয়। নিম্নপ্রদত্ত চিত্র হইতে, এইরূপ বর্গ-রচনার 

পরিক্ষার ধারণ! হইবে । এক্ষেত্রে, 4২, 775, হে, প্রভৃতি এক একজন লোক নির্দেশ করিতেছে। 

481 131 31 1)1 191 1 1 লা! 

প্র 42 132 (52 1)2 152 [22 2 172 

83 135 ভিড) 13-- ্রও 3 লও 

484 134 (04 1)4 174 ব্ না (04 [74 

ক 2 ও 
4৯5 175 ' 1057 এও 05 2 

46 & 136 06৫-__*])৫ ৪ ঢা৪ €96 নও 

ঠি? 135 0? 1)? ি এ 6৫ [নও 

4৪ 038 ০৪8 [0৪8 2408 ৪ ৪ [7৪ 

চিত্রে প্রদশিত সম্পূর্ণ বর্গে (5০10. 90275 এ) পর্ববশুদ্ধ আটটি সারি এবং প্রত্যেক সারিতে আটজন 
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করিয়া লোক আছে । _এই বর্গের অভ্যন্তুর হইতে, ০১25480 সম্পূর্ণ বর্গটি অপসারিত করা হইলে, 
অবশিষ্টাংশকে ০গতীব্রতজানিশিষ্ট একটি শ্লুন্যগর্ড বর্গ (১০110 5৫210) (/০-৫৩6০) 
বল! হয় ; স্পষ্টতঃ, ইহারও সম্কুখ-সারির লোকসংখ্যা 8৪; কিন্ত, 05/545505 বর্গটির পরিবর্তে, যদি 

70442425295 বর্গটি অপসারিত করা হইত, তাহা হইলে অবশিষ্টাংশকে 3-গভীরতাবিশিষ্ট 
(0:56-05619) একটি শৃম্যগভ বর্গ 070110% 9011276) বলা হইত ; বলা বাহুল্য যে, এস্লেও সম্ুখ-সারির 

লোকসংখ্যা 8 ই থাকিত। 

অতএব দেখা যায় যে, সন্দুখ-সারিতে *-সংখ্যক লোক সমন্বিত, এবং 2-গভীরতাবিশিষ্ট (০-৪০) 
কোন শুন্তগত বর্গের লোকসংখ্যা _৮২-(৮-4)০ ; এরূপ -গভীরতাবিশিষ্ট (7:6০-৭667) কোন 

শুম্ভগর্ভ বগের লোকনংখা।-/*৫-(৮-6)* ; ইত্যাদি । 

কাজেই, ষে শুন্যগর্ভ বর্গের (১০110 50015 এর) সন্দুখ-সারির লোকসংখ্যা £&, এবং যাহার 

গভীরতা (৫620) %, সেই শুন্যগরভ বের লোকসংখা! --৭ _ (৮ -2%)%-] পু 

ধর, উদাহরণোল্লিখিত প্রথমোক্ু বর্গের সম্পুখ-সারির সৈন্তসংখ্যা _% ; তাহা! 
হইলে, শেষোক্ত বর্গের সন্মুখ-সারির সৈশ্যসংখ্যা, স্পষ্টতঃ, ₹৪ - 4. ও 

কাঁজেই, প্রথমোক্ত বর্গের সৈশ্থসংখ্যা_%5 - (৮ -10)5 1714254555 (1) 

এবং শেষোক্ত বর্গের সৈন্যসংখ্যা-(০-4)16-4) - 125 7...577709) 
এখন, যেহেতু একই টটসন্যদল হইতে উভয় প্রকার বর্গ রচনা হইতে পারে, 

অতএব, মোট সৈম্যসংখ্যা উভয় ক্ষেত্রেই এক্ । 

স্তরাং 22 -(৮-10)2- (2 -4)2 7106 -4) -1912 ; 

অথবা, 20% - 100 -_ 94(% _ 4) - 144.) 

অথবা, 4০ » 144 496 - 100 140 ; 

্ £- 35. 

কাজেই, (1) হইতে, নির্ণেয় সৈহ্সংখ্যা -355 _ 25 60 * 10 - 600. 

প্রশ্নমালা 95 

1. বেল! তিনটা ও চাঁরিটার মধ্যে ঠিক কোন্ সময়ে ঘড়ির কাটা ছুইটির একটি, 
অপরটির উপর সমাপতিত হইবে? পু 

2, অপরাহ্ পাঁচটা ও ছয়টার মধ্যে ঠিক কোন্ সময়ে, ঘড়ির কাটা দুইটি, 
একব্রিত হইবে? [কলিঃ গ্রবেশিকাঃ 1886." 

8. বেল! সাতটা ও আটটার মধ্যে ঠিক কোন্ সময়ে ঘড়ির কীট দুইটি 
() পরম্পুল্রবিপরীতমুখী, () “পরম্পরু-লম্থ” (11) একত্রিত, হইবে? 
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4 ছয়টা বাঁজিবাঁর পর সর্বপ্রথম কোন্ সময়ে, ঘড়ির কাঁটা ছুইটি 
() পরস্পর-বিপরীতমুখী, (1) পরস্পর-লম্ব, হইবে? 

5. ছুই ব্যক্তির একজন, 4 হইতে 73 অভিমুখে ঘণ্টায় ? মাইল গতিতে, এবং 
অন্যজন 7 হইতে 4 অভিমুখে ঘণ্টায় ৫ মাইল গতিতে, চলিতে লাগিল ; উহ্থারা একই 
সময়ে যাত্রা করিয়া থাকিলে এবং 4 ও 73 এর দূরত্ব % মাইল হইলে, 4 হইতে কতদুরে 
উহারা পরস্পরের সহিত মিলিত হইবে ?, 

6. দুই ব্যক্তি পরস্পর সাক্ষাৎ করিবাঁর জন্য 99 মাইল*দূরবর্তী দুইটি স্থান হইতে 
, যথাক্রমে, ঘণ্টায় 5 মাইল ও 6 মাইল গতিতে, চলিতে আরম্ভ করিল ; তাহারা প্রথম 
সাক্ষাতের" পরও ( পুনর্বার সাক্ষাতের জন্য) বরাবর চলিতে থাকিলে, কোথায় ও 
কোন্ সময়ে, তাহারা পুনরায় মিলিত হইবে?  * ৮ 

দে কোন ব্যক্তি ঘোড়ায় চড়িয়। 4 হইতে 7১ পর্য্যন্ত বাইতে এক-তৃতীয়াংশ পথ 
ঘণ্টায় ৫ মাইল গতিতে এবং বাঁকী পথ ঘণ্টায় % মাইল গতিতে অতিক্রম করিল; সে 
যদি, প্রথম হইতে বরাবর ঘণ্টায়, 9০ মাইল গতিতে চলিত, তাহা হইলে, সে ী সময়ের 
মধ্যে 7 তে পৌছিয়৷ পুনরার 4 তে ফিরিয়া আসিতে পা'রিত। 

প্রমাণ কর যে, ৫ সর -- 4 [কলিঃ প্রবেশিকা, 1889.] 

8. কোন দৌড়-প্রতিযোগিতাঁয়, 4১ 7) কে পাঁচ মিনিটে ৭5 গজ পিছনে 
ফেলিয়া; 900 গজ পথ অতিক্রম করিল ; কিন্ত এই সময়, 4 হঠাৎ পড়িয়। যাইয়া» পূর্ব 
বেগ অপেক্ষা মিনিটে 90 গজ কম দৌড়াইয়াও১ 7) হইতে মাত্র অর্ধ মিনিট পরে 
গন্তব্স্থাছে পৌছিল। মোঁট কত সময়ের জন্য প্রতিযোগিতা! চলিয়ঃউছিল ? 
9, কোধধ শহর হইতে, এক ব্যক্তি কোন নির্দিষ্ট সময়ে এক নিদিষ্ট স্থানে। 

পৌছিবার নিমিত্ত ফ্বাত্রা করিয়া এক-চতুর্থাংশ পথ অতিউ্রম করিবার পর বুঝিতে পারিল 
যে, সে প্ররূপ বেগে চলিতে থাঁকিলে নিদিষ্ট সময়ে গন্তব্যপথের কেবলমাত্র £ অংশ 
যাইতে পারিবে ; তৎপরে, সে ঘণ্টায় এক মাইল হিসাবে তাহার গতি বাড়াইয়। ঠিক 
সময়েই নির্দিষ্ট স্থানে পৌছিল। তাহার ভ্রদণের গতি নির্ণয় কর । 

10. কোন প্রজা, বাতিক খাজানা বাবদ নগদ 290 এবং কতক পরিমাণ ধান 

দেওয়ার চুক্তিতে, কতক জমি পত্তন লইল। ধানের দর যখন প্রতি বুসেল্ £]. 5 লি, 
তখন তাহার জমির খাঁজানা গড়ে গ্রতি একরে 41. 1 শি. করিয়৷ পড়িত ; এবং ধান 
যখন প্রতি বুদেল্ ৪1. 10 শি. দরে বিক্রয় হইত, তখন তাহার জমির খাজান! গড়ে প্রতি 
একরে 2 করিয়া পড়িত.। কত বুসেল্ ধান ভাহাকে খাজানা বাবদ দিতে হইত? 
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11. কোন চাঁপরাসীকে বাৎসরিক 28 ও একটি অফিস-পরিচ্ছদ দেওয়ার 
চুক্তিতে কাজে নিযুক্ত করিয়া, ? মাঁস পরে নগদ 29. ৪ শি. 4 পে, ও অফিস-পরিচ্ছদ 
দিয়া, কাঁজ হইতে বরখাস্ত করা হইল । অফ্রিস-পরিচ্ছদের মূল্য কত ছিল? 

12. একটি খরগোঁস 50 লাফে যতদুর পথ অতিক্রম করিতে পারে, ততদূর হইতে 
একটি কুকুর খরগোসটিকে ধরিবাঁর জন্ত দৌড়াইতে লাগিল । কুকুর যে সময়ে তিনবাঁর 
লাফ দেয়, খরগোঁস সে সময়ে চারিবার লাঁফ দেয়; কিন্ত কুকুর ছুই লাঁফে যতদূর যাঁয়, 
খরগোস তিন লাফে ত'তদূর যায়। কুকুর কতবার লাফ দেওয়ার পর খরগোসটিকে 
ধরিবে? 

18. একটি কুকুর 60 লাঁফে যতদূর যাইতে পারে, ততদূর পিছন হইতে»'সে একটি 
খরগোঁসকে ধরিবাঁর জন্য দৌড়াইতে ল্গিল। খরগোস যে সময়ে পাঁচবার লাঁফ দেয়, 
কুকুর সেই সময়ে চাঁরিবাঁর লাফ দেয় ; কিন্ত খরগোঁস চারি লাঁফে যতদুর যাঁয়ঃ কুরুর তিন 
লাঁফে ততদূর যায়; খরগোসটি ধধা পড়িবাঁর সময় পধ্যন্ত, প্রত্যেকে কতবাঁর লাফ 
দিয়াছিল? 

14. “সেন্ট, জন্এর নে্টকাঁখাঁনি, 30 বার দাঁড় টানিয়া বতদূর অগ্রসর হইতে 
পারে, ততদূর পিছন হইতে “কেয়াস্ঠ এর, নৌকা “জন্, এর নৌকাঁটিকে ধরিবার জন্য 
উহার পশ্চাদগাঁমী হইল । কেয়াঁন্তড এর নৌকায় যে সময়ে তিনবার দীড় টানা হয়, 
“জন্, এর নৌকায় সে সময়ে চারিবার ড় টাঁনা হয়) কিন্তু দুইবার দীড় টানায় 
“কেয়াস্্, এর নৌকা যতদূর যায়, তিনবার এাড় টাঁনায় “জন্” এর নৌকা ততদূর যায়। 
“জন্ এর নৌকার সহিত সঙ্ঘর্য করিবার সময় পর্যন্ত, €কেয়াস্চ এর নৌকায় কতবার 
দীড় টানা হইয়াছিল? | 

15. 4 এবং 7 কতকগুলি শিলিংএ পরিপূর্ণ একটি থলিয়া পাইল । 4 উহা! 

হইতে  শিলিং এবং অবশিষ্টের ছয়ভাগের একভাগ, এবং তৎপরে'7, 9 শিলিং ও 
এতদবশিষ্টের ছয়ভাঁগের একভাগ লইয়! দেখিতে পাইল যে; উভয়ই সমান অংশ 
লইয়াছে । থলিয়াটিতে কত সংখ্যক শিলিং ছিল, এবং প্রত্যেকে কত করিয়া 

লইয়াছিল? : | 
16. নাবিকদের জন প্রতি এক পাউগ্ব হিসাবে 60 দিনের আহাধ্য বিস্কুট 

লইয়া সমুদ্রপথে কোন জাহাজ রওনা হইল। রওনা হওয়ার 20 দিন পরে, ঝড় ও 
বন্্য় 5 জন নাবিক ভাঁসিয়া গেল, এবং জাহাজখানিও এরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইল 
যে, উহাঁকে শ্তরস্থানে 2 দিন বিলম্ব করিতে হইল। এই জন্ত» প্রত্যেক নাবিকের 
দৈনিক আহ্ীর্্য এক পাঁউণ্ডের %,অংশতে পরিণত করিতে হইলে, কতজন নাবিক লইয়! 
জাহাজখাঁনি রওনা হইয়াছিল? | 
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1. জলের ভিতর ওজন করায়, 19 পাঁউও. সোঁনা 18 পাউও. হইলে, এবং 10 
পাউও রূপা 9 পাউিও. হইলে, সোনা ও রূপা নির্মিত একটি ডেলার ওজন যদি 
সাধারণভাবে ( অর্থাৎ, বাঁযুতে ) 106 পাঁউও্ড, এবং জলের ভিতর 99 পাঁউণ্ড. হয়, তবে 
ডেলাটির ভিতর কত পরিমাণ সোনা এবং কত পরিমাণ রূপা আছে, তাহ! নির্ণয় কর। 

18. কোন লোঁক নৌকায় ঈীড় টানিয়। দশ ঘণ্টীয় কেশ জ (02001986) হইতে 
90 মাইল দূরবর্তী ইলি শহর (7115) পর্য্যন্ত যাইয়।৷ পুনরায় কেম্তিংজে ফিরিয়া আসিল; 
প্র সময়ে শ্রোতের গতি সর্ধক্ষণ একই দিকে ছিল । সে লক্ষ্য,করিয়াছিল যে, স্রোতের 

- অন্থকুলে ৪ মাইল পথ যাঁইতে, তাহার যে সময় লাঁগিয়াছিল, সেই সময়ে স্রোতের 
প্রতিকূলে সে মীত্র এ মাইল পথ অতিক্রম করিতে পারিয়াছিল। কেন্তিজ হইতে ইলি 
যাইতে তাহার কত সময় লাঁগিয়াছিল, এবং ইলি হইতে ফিরিয়া আসিতেই বা কত সমন 
লাঁগিয়াছিল, তাহ! নির্ণয় কর। 

19. কোন লোঁক তাঁহার জীবনের চ অংশ শৈশবে, হর অংশ যৌবনে এবং 
€$ অংশ +5 বৎসর) প্রৌঢ়াব্স্থায় কাঁটাইবাঁর পর, তাঁহার একটি পুক্র জন্মে। পুত্রটি 
পিতার অর্ধ বয়সে মার! ঘাঁইলে এবং পিতা তাহার পন্থ আরও চারি বৎসর বাঁচিয়া 
থাঁকিলে, পুভ্রটি কত বয়সে মার! গিয়াছিলঃ.তাহা নির্ণয় কর। 

20. দুইটি ধাতব শলাঁকার একটি 14 আউন্ন. রূপা ও 6 আউন্স. টিন্ দ্বারা, এবং 
অপরটি ৪ আউন্দ রূপা ও 19 আউন্ন টিন্ দ্বারা, নির্মিত; সমান পরিমাণ রূপা ও 
“টিন দ্বারা নির্মিত 20 আউন্দ. ওজনের একটি শলাঁকা তৈয়ার করিতে হুইলে, 
উপরোল্লিখিত শলাকা দুইটির প্রত্যেকটি হইতে, কতটুকু করিয়া লইতে হইবে? 

81. 8607. ] শি. ও ৪ পে. কে এরূপ ছুই অসমান অংশে ভাগ কর যে, বৃহত্তর 
অংশের ছুই বৎসরের শতকরা! 98 হাঁরে সুদ, অপর অংশের গ$ বৎসরের শতকর! 28 
হারে সুদ হইতে, £18 16 শি. বেশী হইবে। ১ 

2. কোন ভদ্রলোক তাহার আসবাবপত্রের চারিটি জিনিষ স্থানান্তরিত 
করিবার নিমিত্ত, প্রথম জিনিষটির জন্য ছুইটি, দ্বিতীর জিনিষটির জন্য তিনটি, তৃতীয় 
জিনিষটির জন্ত চাঁরিটি এবং চতুর্থ জিনিষটির জন্য পাঁচটি কুলী নিযুক্ত করিলেন। প্রথম 

শ্রেণীর কুলীঘয়কে একটি পয়লা পূর্ণ থলিয়৷ এবং আরও এক পয়সা, দ্বিতীয় শ্রেণীর কুলী 
তিনটিকে একটি পূর্ধবানুরূপ থলিয়া এবং আরও চাঁরিটি পয়সা, তৃতীয় শ্রেণীর কুলী 
চাঁরিটিকে একটি পূর্বন্ুরূপ থলিয়া এবং আবুও পাঁচটি পয়স। এবং চতুর্থ শ্রেণীর কুলী 
পাঁচটিকে একটি পূর্ববানুরূপ থলিয়! এবং আরও নয়টি পয়সা দিয়া দেখিতে পাঁইলেন যে, 

তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কুলীদিগের প্রত্যেকে সমীন সংখ্যক পয়সা পাইয়াছে। প্রত্যেক 
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থলিয়াতে কত করিয়া পয়সা ছিল, প্রত্যেক কুলী কত করিয়া পয়স! পাইয়াছিল এবং 
ভদ্রলোকই বা সর্বসমেত কত পয়স! দিয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় কর। 

88. পনেরখানা! গিনির ওজন 4 আউন্স, হওয়া উচিত; কিন্তু, গিনিপূর্ণ একটি 
পার্শেলের গিনিগুলি ওজন করিয়া, এবং উহাদের সংখ্যা গণনা করিয়া, দেখা গেল যে, 
ওজনান্ুসারে উহাতে গিনির সংখ্যা যত হওয়া উচিত, প্রকৃতপক্ষে তাহ! হইতে (পার্শেলে) 
নয়খান! গিনি বেশী আছে । আবার, পার্শেলস্থিত গিনির সংখ্যার অর্ধ হইতে 102 খানি 
বেশী গিনির ওজন, এ সংঘ্যক গিনির যথাযথ ওজন হইতে 1$ আভউন্ম কম। পার্শেলে 
কতগুলি গিনি ছিল? 

£4. কোন কর্মকার 210 মূল্যের কতক পরিমাণ বিশুদ্ধ রৌপ্য-পাঁতের বিনিময়ে 
সুমপরিমাঁণ সাধারণ রৌপ্য ও নগদ 93. 15 শি. পাইল। পুনরায়, সে পূর্বপ্রকার 
19 আউন্দ, বিশুদ্ধ রৌপ্য-পাঁতের বিনিময়ে ৪ আভন্ন. সাধারণ রৌপ্য (যাহার জন্য সে 
পূর্বব হাঁরেই মূল্য ধরিয়াছিল ) ও নগদ 29. 16 শি. পাইয়াছিল | বিশুদ্ধ রৌপ্য-পাঁতের 
এক আউন্দের মূল্য কত, এবং কত পরিমাণ বিশুদ্ধ রৌপ্য-পাঙই বা সে প্রথমে বিক্রয় 
করিয়াছিল ? 

5. ছুইজন যাত্রীকে, তাহাদের অতিরিক্ত মালের ভাড়া বাবদ যথাক্রমে 
৪ শি. 10 পে. ও ? শি. 6 পে. দিতে হইয়াছিল; যদি সমস্ত মাঁলই একজনের হইত, 
তাহা হইলে তাহাকে অতিরিক্ত মালের ভাড়া বাবদ 74 শি. 6 পে. দিতে হইত ; যদি 
বিনা ভাড়ায় কোন মাল লইয়! যাইতে দেওয়া না হয়, তবে, তাহাদের প্রত্যেককে কত 
করিয়া মালের ভাড়া বাবদ দিতে হইবে? 

6. কোন ঘাসওয়ালা, “হাজার আটি 5 টাঁকা” দরের কত ত্ৰাটি ঘাঁসঃ “হাজার 
আঁটি 6 টাঁকা” দরের, 5600 আটির সহিত মিশাইবে, যাহাতে মিশ্রণের গ্রাতি 100 আটি 
11 আনা! দরে বিক্রয় করিয়া তাহ্টত্র শতকরা 20 টাকা করিয়া লাভ হইবে? 

£7. কোন বালক প্রতি 9 পেন্সে ১ টাদরে কতকগুলি এবং প্রতি পেন্সে টা 
দরে পূর্ব সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ কমলালেবু ক্রয় করিল। সমস্ত কমলালেবু. কত দরে 
বিক্রয় করিলে তাহার শতকরা 20 শিলিং করিয়া! লাভ থাকিবে? তাহার মোট লাভ 
5 শি. 4 পে. হইয়া থাকিলে, সে মোট কতগুলি লেধু কিনিয়াছিল? * 

»28. কোন লোক, কতকগুলি বৈদেশিক স্বর্ণমুদ্রার প্রত্যেকটি হইতে উহার 
পাঁচভাগের একভাগ ঘষিয়া বাহির করিয়। নিয়া, উহাদের (এরূপ হাল্ক। স্বর্ণসুদ্রার ) 
$ অংশ চালাইবার পর ধরা পড়িল; এবং একটি হাল্কা মুদ্রা! বাদে, বাকী সকল মুদ্রাই 
হাল্কা! বলির্সা বাজেয়াপ্ত হইল। তাহার নিকট যে মুদ্রাটি রহিল তাহা লইয়৷ সরিয়া 
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পড়িয়া দেখিতে পাঁইল ষে, সে পূর্বে যত পরিমাণ লাভ করিয়াছিল, পরে তাহার ঠিক 
তত পরিমাণ লোকসান হইয়াছে । প্রথমে তাহার নিকট কতগুলি বৈদেশিক মুদ্রা ছিল ? 

29. তিন অঞ্কবিশিষ্ট এরূপ একটি সংখ্যা নির্ণয় কর, যাহার অঙ্ক তিনটির যে 
কোনটি তৎপ্ররবর্তী অঙ্কটি হইতে এক বেশী, এবং নির্ণেয় সংখ্যাটি হইতে, উহাকে 
উপ্টাইয়া লিখিয়া ল্ধ সংখ্যার এক-চতুর্থাংশের পার্থক্য, সংখ্যাস্থিত অঙ্কত্রয়ের সমষ্টির 
৪6 গুণ হইবে । 1... 

৪0. কোন সৈন্যদলকে সম্পূর্ণ বর্গে সাঁজাইয়া দেখা গেল'যে, 60 জন সৈন্য বেশী 
হইয়াছে ; তৎপরে, উহার সন্মুখ-সারির সংখ্যা 5 বাঁড়াইয়াঃ এবং গভীরতায় (91১৮২-এ) 
৪ জন সৈম্ত'কমাইয়া! দেখ! গেল যে, উহাীতে একজন সৈন্য কম পড়ে । দলের সৈম্যসংখ্যা 
নির্ণয় কর। | 

81.* কোন সৈন্তাধ্যক্ষ তাহার অধীনস্থ সৈম্তগণঘ্বারা 10-গভীরতাবিশিষ্ট একটি 
শৃন্যগর্ভ বর্গ (70110 90৫৪, 10-7091১) রচনা করিতে পারেন। দলে মোট 980০ 

সৈন্ত থাকিলে, উপরোক্ত বর্গের সন্মুখ-সারির সৈন্ঠসংখ্যা কত? 

8. একদল লোককে, 4-গভীরতাবিশিষ্ট একটি শুন্গর্ত বর্গেঃ অথবা” 
৪-গভীরতাবিশিষ্ট একটি শূন্ঠগর্ভ বর্গে সাজান, যাইতে পারে; কিন্তু, প্রথমোক্ত বর্গের 
সন্ুখ-সারির সংখ্যা, শেষোক্ত বর্গের সম্মুখ-সারির সংখ্যা হইতে 19 বেশী। দলের 
লোকসংখ্য। নির্ণয় কর। 

» 38. সম্মুখ-সারির সৈম্তসংখ্যা হইতে গভীরতায় পাঁচজন বেশী সৈন্য লইয়া, একদল 
সৈন্ঠ সমভাবে অগ্রসর হইতেছিল ; কিন্তু, শক্রসৈন্য দৃষ্টিগোচর হওয়ায়, 'সন্মুখ-সারির 
সৈশ্ঠসংখ্য ৪45 বাড়াইয়া দলটিকে নূতন রকমে ,সাঁজাইতে হইল ;, এবং ইহা করিতে 
গভীরতা ঠ এ পর্সিত করিতে হইল । দলে কত সৈন্ত ছিল? 
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জটিল সহ-সমীকরণ (781067* 9170101097790189 19088010719) 

এবং' 

তইসম্পকীয় প্রশ্নীবলী (201016709) 

189. ছুহীট অজ্ঞাতরাঁশিবিশিষ্ট সহজ সহ-সমীকরণ (57710785005 901- 

1029) সমাধান করিবার প্রণালী অষ্টাদশ অধ্যাঁয়ে বর্ণিত হইয়াছে । এক্ষণে, এর বিষয়ে 
অপেক্ষাকৃত বিশদরূপে আলোচনা করা যাইতেছে । 

181. লজ ্ ১এন্ব-শ্রশাভ্নী (16080 01 07589 1101607911086100) 2 

৫০+-৮/+০:2-0 এবং 5গ+ 54645 »0 * হইলে, প্রমাণ করিতে 
হইবে যে, 

কালার রে 2. 
6102 _- &201 012 7021 &1 92 -_ 2281 

প্রথম সমীকরণটিকে ০2 দ্বারা এবং দ্বিতীয়টিকে 6: দ্বারা গুণ করিয়া 

21020 41 01021/ + 01022» 0, 

এবং, 62012 + 92011402012 ল 0. 

অতএব, বিয়োগ করিয়া, 

(0162 ০8742 1 (92০1 রি ট:02)% 0; 

* এই নিয়মে, ও % এর সহগরূপে ব্যবহৃত অক্ষরগুলির সম্পর্কে কিছু বল! আবস্তক ॥ স্পষ্টই, ০ 

যেরূপ ৫ হইতে, অথবা, অন্ত যে কোন অক্ষর যেরূপ অপর আর একটি অক্ষর হইতে বিভিন্ন, এক্ষেত্রে, 

সেইরূপ '৫:ও ০১ হইতে বিভিন্ন, বলিয়া! কল্পনা কর! হইয়াছে। &, 02 7 65, ৫৪; প্রভৃতিকেও অনুরূপ 

অর্থে প্রয়োগ কর। হইয়াছে । ইহার কারণ এই যে, বিভিন,.সমীকরণের অনুরাপ সহগগুলিকে বিভিন্ন অন্বযুক্ত 

(167 016615176 5005555) একই অক্ষর দ্বার! সুচিত করিলে, উহাদের সমাধানঠন্ধ ফলগুলি মনে রাখা 

সন্তুজ হয়। এই উদ্দেগ্েই, প্রথম সম্মীকরণের £ এর সহগকে &£ দ্বারা, এবং দ্বিতীয় সমীকরণের %এর” 

সহগকে ০০ দ্বারা, হুচিত করা হইয়াছে ? এবং )4, 85? ০২» ০5 7 প্রভ্ুতিরও অন্ধুরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে । 
কোন কোন সময়ে, অক্ষরগুলিকে অস্বযুক্ত ন| করিয়া মাত্র।-(1591)) যুক্ত করিয়াও ব্ররূপ অর্থ বুঝান হয়। 
যথা, গু, &, % সমন্বিত তিনটি সহ-সমীকরণ থাকিলে, প্রথমটিতে %, % ও ৮ এর সহগগুলিকে যথাক্রমে 
০/, &।, ০্গর। + দ্বিতীয়টিতে, ৫, &%, ০% দ্বারা, তৃতীয়টিতে 21, 0/% 6! দ্বার! নুচিত কর! হইয়। থাকে । 
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(০32 »- 0202)0 স্ (60102 - 8205)% $ 

রা নন () 
102 020: 0102 -₹ 0201 

আবার, প্রথম সমীকরণটিকে ০৪ দ্বারা, এবং দ্বিতীয়টিকে &? দ্বারা গুণ কর; 
0102 1 9102% 7 01022 50, 

এবং 02012) 1+ 092%11/ + 02012 - 0. 

অতএব, বিয়োগ করিয়া, 
(৫102 -%291)% + (6291 -0:22)2-0 3 

॥ (৫2 _ ৫28:)% - (0102 টা 0201)2 ॥ 

0122 -- 0201 2162 6261 £ (৪) 

অতএব, টি ও 9) হইতে, 
বিজ & 2: £ 

102 রে 0102 স্ 02961 চ1092 - 21 

টীকা । সমীকরণটিকে নিয়লিখিতরূপে একটির নীচে অপরটিকে লিখিয়া, 
উপরোক্ত ফলগুলি অতি সহজে মনে রাখা যাঁয় ঃ 

নারি 

02০7 92% + 0220 
এক্ষণে দেখা যায় যে, 

() % এর নীচে যে রাশিটি আছেঃ উহা» (প্রথম সমীকরণের % এর সহগ » 
দ্বিতীয় সমীকরণের ৪ এর সহগ) বিয়োগ (দ্বিতীয় সমীকরণের % এর সহগ » প্রথম 
সমীকরণের £ এর সহগ) ; 

(119 % এর নীচের রাশিটি - (প্রথম “সমীকরণের « এর সহগ * দ্বিতীয় 
সমীকরণের ০ এর সহগ) বিয়োগ (দ্বিতীয় সমীকরণের « এর সহগ * প্রথম সমীকরণের 
£ এর সহগ)) ও 

(11) £ এর নীচের বাঁশিটি (প্রথম হী নি ঠ এর সহগ »* দ্বিতীয় 
সমীকরণের, % এর সহগ) বিয়োগ (দ্বিতীয় সমীকরণের এর সহগ » প্রথম সমীকরণের 
% এর সহগ) । 

অন্ুসি. 1৯ উপরোক্ত সমীকরণদ্বয়ে, ৪ এর পরিবর্তে | বসাঁইলে, 

---_-4%- 222 
0162 হি 6201 0102 -” 0261 1 62 -০291+ পাঁওয়। যায় ] 

এবং। ই্হ| হইতেই, ০1040111761 ০] 
ঞ 

এবং ৫2০ 4021 4702 -70 

সহ-সমীকরণঘয়ের.বীজ (:০০০)১ অর্থাৎ ও % এর মান, নির্ণয় কর! যায় ॥ 



রি সহজ বীজগণিত 

টীক1। উপরোক্ত ফলগুলি ভালরপে মুখস্থ করিয়। রাখা উচিত । এইগুলি দ্বারা 
যে শুধু দুইটি অজ্ঞাতরাশিবিশিষ্ট সহ-সমীকরণ সহজে ও সুচারুরূপে সমাধান করা 
যাইতে পারে, তাহা! নহে; তিনটি অজ্ঞাতরাশিবিশিষ্ট একশ্রেণীর সহ-সমীকরণের 
সমাধানেও এইগুলি সর্বদা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। দৃষ্টান্তত্বরূপ, নিয়ে কতকগুলি 
উদাহরণ সমনিবেশিত হইল । 

উদ্দী. 1. সমাধান কর £ ালরানিগ] 
| ৪-৪%-]-0 

এখানে, &$ »5 3১ 17 -৬, ০0৫. 95 

০১ 7 8, ০2 - -৪, 02 ০৮ 15 

স্তরাং, 

ট্রি. রানারারালালাযা হারার রা ররযাতার 
(-5)0-1)-0-3):9 9৮%5-(0-1),8 8.0-8)-৮.0-5) 

রি ররর লারা রে উট 20০1 
অথবা, 57+27-48+8- 55425 £' 7 ৪2-2৪-767 

ঠেস 9, এবং %-48-3. 

অতএব, ৮-% এবং %-3. 

উদ্দা. 2. সমাধান কর : -2+8%- 9 ** ) 
82 - 47 - 3 ** (9) 

| (1) হইতে, এর 

(2) হইতে, 52 -4%+2-0 

সুতরাং, 

“পো রত ০.০ 4 ৫ টি 

৪%3-(-4)0-9) (-০9).5-৪.(-৭) (-৭%)0-4)-5%8 

টি রাযি তেরার রয়েল জে 
অথবা, 2৫-56-8547 2৪-50 ? 

চলার তত তর 
হাঃ -12 -2% -1%+ 

12... এবং ২94. 
শ্ 19 পি এবং % - 19 25 
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উদ্দী, ৪. সমাধান কর; (০+7)/-9)+7-(/+8)6-1)+5 0) 
8-1174+395-0 **, .. (8) 

* [কলিঃ প্রবেশিকা, 1888] 

(1) হইতে, 2/+1% _ 8০ - 147 %% + 8০ -% +9, 

6%- ৪%+16-0; 

32 -4% + ক 

এবং) 6৮ -11%+85-0 , 

স্গতরাং 

হীরারারালোরা হালাল হন _. জারেরাতব্ 
(-4).95-(-11).8 ৪*৮-৪ 8.0-11)-5.0-4): 

রিয -ভোরা রা ররর রর 
অথবা, -140+88 40 - 10 - 83 +90+ 

টিন্তারালর রেলের অথবা, 8৪--65--33 
অতএব, ৮4 এবং ৮.5, 

উদদা, 4. সমাধান কর: 9-8%+4৫-৮ 0 ... (1) 
দ+2%/-62- 0 ,** (9) 

4219 1+ £-97 »,১ (09) 

এখন, (1) এবং (9), হইতে, 

*(-8)0- টি -2৮4৯4৮%ন- রে _6).৪৪৮5%-%.(- 8), 
্ 2. 

৪০ 8 

টির রাকা %, এই অজ্ঞাতরাঁশির সমান 

'তাহা হইলে, |] ্ স্ ঢু সল 10) 

তি চে-2%১, /-8%, ৪7, টি (ক) 

এখন, %১ %১ £ এর মাঁনগুলি (3) তে বসাইয়া, 
708 +94 +5)-3%, 

অথবা, 87%-787 7 ১, %-], 
স্তরাং, (ক) হইতে, ৫, %-*৪ এবং 2.5. 
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উদ্দা, চ. সমাধান কর : ০+6%-62 ... (1) 
[071 2-6% ... (9) 

5৮+6%- 42-94-১১১9) 

(1) হইতে, ০+06%-:52-0 

(2) হইতে, %০-6%+ রে 

বায়ার লারা হতরাং 8%4-1-57-5)-77-757-17-5-756” 
চে. % _-__ ৪ __ 
৮4 ৃ 

[প্রত্যেকটি ভগ্নাংশকে - 19 দ্বারা গুণ করিয়া? 

এখন, ভগ্মাংশগুলির গাত্যেকটি -% ধরিয়া! লইয়া, 
০0 - 2915 17 91 2 ল 4176, ০ এ (ক) 

ঠঃ %১ £ এর মানগুলি (3) তে বসাইয়া, 
7(10 418 - 16) - 24, 

অথবা।, 19/% _ 24 ঠ ভি 1 সৎ 9, 

সুতরাং (ক) হইতে» .০-4১, %-6 এবং ৪.৪. 

 প্রশ্নমালা 96 

নিক্ললিখিত সমীকরণগুলি সমাধান কর : 

1, 9০+9%--8 - ঠা %, 2৮-5%1+ 9. 7 
82০ -481+5 7 82+%%/- 16 0 

3, 4-6%+8 -্ টা 4, 82727172710 
2০-8%+6 - ৪০-3/-5 ৮» 0 রর 

5, 62-%%+ 197 নী 6, 72-8% - - 14. 

- 1+4%+ 1177 0 82 -:8% মা :0 

শু. 6০+5%+9 ৮ 3). ৪,.-%০+8%+ 1177 0 
182 -9% - 49 9৪০ - 5% শ্ 19 



9. 42-11%/7+6 দা 
92 -- 19% » 10 

1.7 192 11711 160  » ) 
9% - 19% -্ 11. 

48. 12 -৭% -- | 
32 এ 2? 

15. 15 +1% চি 
92 -- 4? 

47১ 4০ -9% ল্ল 9 
»৪2- 111 792 0 

19. 192 - 19 1+15 ২. টা 
৪%- 7 মল 0 

91, 50০ +%) 73209 -%)- রা) 
। 8০-99% সু 0 

29. 

2). 

। 2 

28. 

& 80, 

ঢা 89, 

17757 
4719 -8% - 74 

(০ +5)(% +%)-0৮+ 1)0% 

| ॥ ॥ 

€ 
0 
6 

9410 * -9%/7+1 

”4০ -- 6% + 22 
220 --9% 7 42 
0 শর 1712 

22 -৬1?1 71127 0 

10. ৪০-%1 22) 
102 - 9% 29 

19, 14 -11% 418 ০ 
1120-৭9-47 1 0 

14. 9%+6% 194] 
৭2 3% 

16, 9% ঃ ৪] 
1087 4+ 991 - %8৭ -. 9 

18. 4০-৭5% মত 9 
10% - 9% - 1029 - 0 

, 20. 112 -1081+82 - 9 
1429- 9% স্.€) 

421 5 হিরা 
৪ 22, 40 ৮-%| 

6) শপ 

বটি +9%% 590 

46 24. ০ 

8৮-5 
?/ _ 2 

_9)+ রা 

25 5০+64+8৪- 0 
০ 4+4?/ 1627 0 

০75? +162- 3 

72792 7828. 
0০ --177/1+88- 0 

০৮ ৫. 

3০142 17+ 527 35 32 4-5% +%2 স 64 

ট০-2%/1+5- 0 81. 904০ +9%) »_ (2 +2) 
9০ --8%7+ 392 » 0 (5 + 2) »_8(% +2) ণ 

27 +8% 7525 ৯5৪86 9০ +4% 1 527-598 / 

[কলিঃ প্রবেশিকা, 188৭.] 

406 +%) - (22 -%) 
50০ - 9%%) *- 3(2%/ - 92) 
60০-9)+৭(/- ৪)+8(-4) »6? 

বী--২৫ 
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88. 527 %% ৭% » 52 84. 152%- 10% » 68 ৰ 
4 +5% +09£- 180 ৭০ 7+8% + 98 8৭% 

85, 42 -7-19% + 8৪৯0 
%2+06% -9£-0 

0 % £ 

ন্মিন্নতিলিহ্খিভল্দঞ্প সহু-সলম্ীকল্রতপেক্র নমান্রান্ন £ 

182. 21764011017 01275 215 22০17 62140227725, 

8764 090) 0927. ৫3 

প্রথম সমীকরণটিকে 65 দ্বার! এবং দ্বিতীয়টিকে ০: দ্বারা গুণ চীন প্রথম 
গুণফলটি হইতে দ্বিতীয় গুণফলাটকে বিয়োগ করিলে, 

(4102 -%201)70 1 (79102 _£201)1/- ৫1025 _ 0201. ০৩৪ (1) 

তদ্ত্রপ, প্রথম সমীকরণটিকে ০$ দ্বারা এবং তৃতীয়টিকে 6; দ্বারা গুণ করিয়া, 
প্রথম গুণফল হইতে তৃতীয় গুণফলটিকে বিয়োগ করিলে, 

(0103 _ %301)7+ (6105 -:8301)% ৯ 2৫3 _ 2301. ১০ (9) 

এখন, (1) এবং (9) হইতে, বজ্গুণন-প্রণালী অন্রসাঁরে % এবং % এর মান নির্ণয় 
করা যাইতে পারে। তৎপরে, প্রদত্ত সমীকরণত্রয়ের যে কোনটিতে % এবং % এর এতন্লব 
মাঁন বসাইয়! ৪ এর মান নির্ণয় করা বাষ। 

বিকল্প পন্ধাতি (16077056159 1196])09) 2 

প্রথম সমীকরণটিকে ৫5 দ্বারা এবং দ্বিতীয়টিকে ৫1 দ্বারা গুণ করিয়া, প্রথমটি 
হইতে দ্বিতীয়টিকে বিয়োগ করিলে, 

(৫105 - ০291) + (৮15 - 021) + (6102 _6221)2 0. ১০. (ক) 

তন্ত্রপ, প্রথম সমীকরণটিকে ৫৪ দ্বারা এবং তৃতীয়টিকে ৫1 দ্বারা গুণ করিয়া, 
প্রথমটি হইতে তৃতীয়টিকে বিয়োগ করিলে, 

(0103 - 2301) + (8125 _ 032:)% + (৫13 -০521)2- 0. ১০০ (খ) 

এখন, স্প্টতঃ, (ক) ও (খ) দ্বার! স্থচিত সমীকরণদ্বয় এবং প্রদত্ত সমীকরণত্রয়ের যে 

কোনটিকে, সহ-সমীকরণরূপে ধরিয়া _লইচা, রি বণিত পদ্ধতি অঙ্ুসারে উহাদের 
সমাধান করা! যাইতে পারে । 
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উদ্দা, 1. সমাধান কর £ 4 - 8% +22-40 3 ০,০01) 
202 4+9% ৭ 7 ধু গনী “১ (9) 
92 +8% - 9৫৯9? কক ** (3) 

(1) কে ? দ্বারা এবং €) কে গ্র'দ্বারা গুণ করিয়া, 
282 _ 2%1%/ + 14 - চা 

এবং 16০ +18% -14৩- 94 

অতএব, যোগ করিয়া, ৪৪%-- ৪%- 2৭4. ৯. *৭(৫) 
আবার, (1) কে ও দ্বারা এবং (৪) কে গ দ্বারা গুণ করিয়া, 

192- 9%+62- 190 
এবং 18247 161/ - 0 1941 

অতএব, বোঁগ করিয়া, 80%+৭7/-314. . --. ৭05) 
এখন, (4) এবং (5) হইতে স্প্টতঃ, 34০ -9% - ৪৭4 01 

এব্ং ৪0০+৭% _ 314৯0] 

অতএব, বজগুণন প্রণালী অনুসারে, 
হিয়ার রানের র্যা কারা লারারুর॥ ারিত্র 
৪ ১৫৪14-%-0-3874) (-8৭4).80-(-814).38 8৯ ৮* ৭ -৪০.0-৪) 

হার র্যা এ রর 
অথবা, 989 +9618 ৯ _ 11290 +11939 966 +90 

অথবা গর ৪ 2660২৭19856. 
». অতএব, 2--10 এবং &%-%. 

চ এবং % এর এই লব্ধ মান (1) এ বসাইয়া, * 
» ৬ 40-0+2%৮407; ,*, ৯৩-3, 

অতএব, 2- 10১ ৮-% এবং ৪৪. 

উদ্দ1. 2. সমাধান কর £ -2৮- 4%+92 ৯98 (1) 
7০৭ 9/-55 - 3 * (9) 

* 9410 - 112. 4ু (3) 

(1) কে 3 দ্বারা? এবং (2) কে 4 দ্বারা গুণ করিয়া, 

62 _ 19 +গ- ৪4] 
এবং 9%৪% +19%%-- 905 »1% 

সুতরাং, যোঁগ করিয়া, 342 ৯৭2 _ 96. (4) 
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আবার, (2) কে 10 দ্বারা, এবং (8) কে 3 দ্বারা গুণ করিয়া, 

709 +90% - 50৪৮৯ টা 
এবং 27 +80% - 882 _ 19 

স্থতরাং বিয়োগ করিয়া, 4392-18-18. 

এখন, (4) এবং (5) হুইতে, 
94 + রা 

এবং 432 -17৪-18-0 

(5) 

৫ £ 

7.(-18)-(-15).(-96) (-96).43 - (-16).84 
] 

84-75-48৯7; 

73516 _ 

1 

4, 

অতএব, 

0 এ হিরোর লাগা ররর 
-196-1689-_ -41298+612২ 578 -301; 

টি ০০০২, রি রা 
৬০০৪ 7-1হ 

_:51758 রিনি 
তি - 879 ০) এবং £ 

-8৭9 

চে এবং * এর এই মান (2) এ বসাইয়া, 14+8% - 90৪, 
অতএব ৪৮9১ এবং .*, %-৪. ক 

সৃতরাং১ ৮৯০ %-3 এবং ৪-4, 

উদ্দা, 2. সমাধান কর £ 192 +9% - 7৪. 9 
৪৮- 96% + 9৪1. 

282 +-21% - 182 _ 4ু 

() কে দ্বারা গুণ করিয়া, 162 - 59 +188-%, 

আবার, 19+9%- 7৪-. 

স্থতরাং, বিয়োগ করিয়া, 4-61% + 95৪৯০. 

আবার, (1) কে 2 দ্বার গুণ করিয়া, 

242 + 18% "৮ 145 ল 4১ 

এবং. 9924 91% - 758 _ 4. 

সুতরাং, বিয়োগ করিয়া, ঢ-- 8% +2৯০, 

| (1) 
(9) 
(3) 

(1) 

(4) 

(8) 
(5) 



ৰ 

জটিল সহ-সমীকরণ 

এখন, যেহেতু 4৮ - 61% + 95৯০, (4) 
০-9%7+ ৪70. (5) 

অতএব, বজগুণন প্রণালী অন্সারে, 

চি রিতা ৩ পি 248 

-614+৭5 ুষ্ঠী- -4 ১ -19%+61. 

%72% 755 5 টে: _ 2. 
18-91-29 ঠ অর্থা্চ 8৭ 

ভগ্নাংশগুলির প্রত্যেকটিকে £ এর সমান ধরিয়া, 

2-০15 %-97 ৫7, 

ন্তরাং, (1) হইতে» 7094 + 97 - 40979) 

অতুএব, 2-9%, %-3 এবং ৪- ৭. 

প্রশ্নমালা 97 

নিম্নলিখিত সমীকরণগুলি সমাধান কর : 

১2 -371+ 52 -5 2] 2, 327+2%%7+52- 39 
52 1+ 2 - 29 নল 719 22 1+5% 1892 ৪81 

-- 40 1+31%1+ ৪৯ ৪ 6০492 + 95৮5 9৭ 

2২ ০4 হস] 4. 2 + 9১45 99 
827 9% _ 62 -, 1 32 1 2%/ 7152» রি 
92 7 4০-% 1 রঃ 4243 4 2 ল 

5১ 2%৮+৮+ 45516 6.৯» 47 -9%+%৮- ৪ 
৪০+2%- 5৪-  -৪8 ৪০৮ -_ 4%+58- 8 

4892-64-35. 6 -” 6০ +5%1+%2- -1 

4,087 -৭%- 5৪ 1 ৪. 2+5/-45- 5 
--৭2-৮6%+ 6৪৯ - 4 32 - 9 +29৮৯ 14 

19 -8% - 112৭ গু »- 10%+8%71+ হল ৪ 

[কলিঃ প্রবেশিকা, 18€দ.] 

9, 22 +4/+ 52. 49 19. 2+9/+55 ২৯ 10 
8০ +6%1+ 062৯ 64 ৪8০76 1+৭2- 14 

15 4০ +9% 1. 42755 5৮ +৭% +82- 



২১০১৩ 

1, 

48, 

15, 

47, 

49, 

21. 

93, 

25, 
98 -4% 

সহজ বীজগণিত 

110-193%/- £৯ ০ 
192 +8% - 118 ৪ 

৪2 +1%% -_ 198» - 9 

ট-/-2-- 15 
11 ৮+2%2 40 

42 -- 52 -6% ৯ - 150 

[কলিঃ প্রবেশিকা, 1886.] 

8০ + 2 - ছি? _ 90 
2০793? 4+ 62 ৭0 
৮-%+ 025 -5 41. 

4& জিত 
£০+2% - ভুত কু 

8০ 41+2/7+ 2২৯ 4) 

27475 + 1025৯ 199 

& 

48৫ 
0 ?/ 2 12 
3 পু 5799 
টে % রি 2.94ু 

7 রর 2 
চৈ ?/ +4 

€6০+8%- 6১ 
21 - 2০5 41. 

9০1 4্র» 21 

0৮ 4 $&2 সত & 
2০220) 4 

6 

62 + 0% 7 & 

8% +2 - 9 
॥ ॥ 

52 72 ? 

%০+-6%- 194৯ 16 
_0178% 7192 -]8 

14. 90০ -%) _ 22 7) 

19, 52 -4%4+ 92৯ 

2 -৪82-39% -]. 
292 +32£ -4ু(] -%) 

16. 4(% _ ০) 5৪ _ 99 | 
3244 7 06%+ 2 
27-81-1147 102 

18. £24+2% -19- 82 
| 8/4+82-8 » ৪ 

ঠ০ 72 - 10 
[লিঃ প্রবেশিকা 1868.] 

20, 9 হি এ. ঃ 
815 2 
1 নু 9 নু 

£0 হি & 108 
4 1 4 _ 4 

5% 2171 £ 165₹ত 

22৮. 9.2 -::8 
ঠা রি 7 

0 টনি যা 
% 

1 1 4 

০ র্ 3 
০ 

5 -0628 « »₹ -৪ 
12-8০-1879 

[কলিঃ প্রবেশিকা 187] 

24, 3%+4% - 11» না 

0 | | 
2251 [কলিঃ প্রবেশিকা) 1883.] ; 

183. ল্রিল্িঞ্র উদ্ললল্লরপীমীল! £ 

উদ্দ? 1, সমাধান কর 2 নি +.8 3” 
69 6 6 
- শঁ -- 7 ]9 এত 

?/ 2 



জটিল সহ-সমীকরণ ৩৯১ 

প্রদত্ত সমীকরণগুলি যোগ করিয়া, 

ঠ, ৮:06 3৪ 
অথবা, বর + সি এ রি রি »০০ (ক) 

(ক) হইতে দ্বিতীয় সমীকপ্ণটি বিয়োগ করিয়া, 
% 1 * 
৬822 রঃ জগ 70 ঙ 
টে 2 5 চি2.& 2 ১৫৮, 

এইরূপে, %- 9৮ এবং £ - 96. 

উদ্দ[, %. সমাধান কর £ ৪ 
রি :2/.27, টা 22. 2০0. ডি ?1/2. র্ 

(1) টা 13 (11) চিত 9; (711) 2 3. 

এখনও (1) হইতে, রর 71 - 15 অথবা, ০ চে রে রি 5 ৬৬ (1) 
2711 ৯ 1/ 77 

রর রাতে শা 
(11) বে 9 অুথবাঃ নি (2) 

(111) ১ 59 ঠা: দিলি 1 অথবা, ৈ শা ক টস ্ 5 (3) 
?1/2 3 টু ? ৫3 

(1), (9) এবং (8) একত্র যোগ করিয়া, 

”/1] 1 ] 1. 11... 8 
০) ই শি ২ ্ন্ ২১ এ. 9 ? 4 ? শাঁ £ ] 1+ ঠঁ -ঁ 3 6 $ 

1 ৮... 
রি শপ রর -ঁ রি 19. ্ 22 ৪2 (4) 

টু] 

(4) হইতে (৪ বিয়োগ করিয়া, 

11575: র 2 2.8 12, 
(4) হইতে (2) বিয়োগ করিয়া? 

টি রি নে 
%/ 31927 9 ৯৮19, ৮1 

(4) হইতে (1) বিয়োগ করিয়া, ০ 
1] ._11 |চিহ্রিরার রর ৮০৭ ০৭ ১০ হল এ], লি র ৮ হত 



৩৯২ সহজ বীজগণিত 

উদ্দা, ৪. সমাধান কর £ 2%৪-00/2 _ ৫2 - 2%) » 802০ _2% - %5) 

-000% - % -- 22). 

যেহেতু, 22» ০62 _ 22 _ %%), 

2 ট ন ৪০. 101) 
& রর % £ 

[উভয় পক্ষকেই % * %% দ্বারা ভাঁগ করিয়া] 

এইরূপে, 7 মা 1 2288 রে ১৪ (9) 

5 ?/ £ £ 

এবং রর লা (৪) 
৫ £ 2 ?/ 

রি এ]. _৮+৫ ০০৭52 

2৮60 8০ ,৮9+6 

2.1. +.717-076 _ 326৫ 
এইরূপ, -%-:০7:০ ৯ ০ &.০+&+ 

27151170769 ._ 299 
৪ নি 5 7. ৮+6 

|. 4. সমাধান কর 2 2+%+2 - 0 

(০+ ০) + 067 2)% + (৫ +&)2-0 

6৫24 20% + 002 এ] 

যেহেতু, (& 4+0)% +(০+%)% 4+(৩+ ?)2- 0 

এবং ০+%/+2-0 

অতএব, ব্জগুণন প্রণালী ন্রনুসারে, 

(০+০)-6+5)-৫+5)-$+০-৮+9-0+০) 
টি ০: হও 

অথবা, ০-0 ০--0 ৮-% 

৪ ভগ্ৰাংশগুলির প্রত্যেকটিকে % এর সমান ধরিয়া, 

£ ? লু 106 ৮ ?%- 170৫ -:৫)১ 2170৮ - ৪). 

ঠ; %এবং এ £ এর উপরোক্ত মানগুলি তৃতীয় সমীকরণটিতে বসাইয়া, 
118000- ৮)+ 0009 - ০) + 6৮0৮-97-11. 



জটিল সহ-সমীকরণ ৩৯৩ 

কিন্তঃ ৮০৫০ - &)+০০(৫ - ০) + ০৮৫৮ - 9) 

৮০০ - ৪) + %266 - ৮) - 0002 - 82) 

» (০ -- ৮)1৮০+ 42 - (০ +9)) 

-(০-৮)(০-০)৫ ৪). 
অতএব, 7%০-5)06-০)-5)1 5 ০.5 (৫ রে 

ৃতরা 100 &)-, টি 9) + 

৮-ধ৮-০-6-8০-, 
52055546541 2» 7(% যা? _%9)" 

'প্রন্নমাল। 98 

নিম্নলিখিত সমীকরণগুলি সমাধান কর £ 

টে) ?/ ঠ 2 ?/ € শি শ £ল্ল 472 -ল টি ধ রে 7 15 রি 2 1, ৮ রি 1. 

% 

৮ ০53 ্ 471 - €, নী হার 
?/ & 5 1/ 7 ধু /”/ 

৪ ৪2 _ এ 7 28: ধু ০2 ০ ০০ +29)] 
«148. ০ ০0717 8%/ - 06০ -- &%) 

৬৪/ 8০4০ +%), 22 ল 36০ + 2), 852২ 1906 + 2). 

ঙ 
ধ্ট 

ধর. £/712-4ু» 27+০-6, 7৯৪. 

৪. ০-4/4+৪- _-10 9. ?/+5-%%+16-0 
% - 42 1+০ 7 715 & 
£--427% 725 

241০-৭1-49 790 
৮+%-৭৪+40-0 

10, ০22 4+%2% -- 206৫ + &) ) ং 
(2 + &)০ + 90 + 9৮)% » &3 + 2৮ + 062 1৮5 পু 

11, 2+ % +- জা 19, ০+%+2 -0 
&%+ ৪%+ ০62-0 (০ -+* ৮) + (৫ +০)% +(৮+ ০) -0 
022 +92%/.7 022 0 |] 00০ 440 10025. , -- 



৩৯৪ সহজ বীজগণিত 

18. % 1+% +8৫ »-)0 | 14, %- 0 +0? £%- ৫৩ 
টে 8%+9*৮-% 

০ | 20 4028 » ৫3 

2 44:55 
নি 1) 

15. ৫2+0% + 02 0 
(৮7+6)27(6+2)%+(+ 02 7 
2০1 82% + 052 - &2(৮ -০)+৮১(৫-%) 70200 - ৮) 

16. কোন্ সর্ত সিদ্ধ হইলে, নিম্নলিখিত সমীকরণ তিনটি, % ও % এর একই মান” 

দারা, সিদ্ধ হইবে ? 
&121+01%/ +01 - 0, 2227 6270» » ৪০ 4031 + ৫03 - 0. 

1. নিম্নলিখিত সমীকরণ চাঁরিটি ঢ১% ও এ এর একই মান দ্বারা সিদ্ধ হইলে, 
৫ এর মান কত হইবে? 

2 - 91 4+ 62 18, 9 --% + 42 _ 20, 42 + 2/ - ৫৯, 

(6 + 1) + (৫ 9)% + (৫ +9)2 76. 

18. 91 - %/- 9 19. 92 - 92120 » ধু] এ 

62 -15-ল]1] 1? -02-0  -1% 

92 +3% - 39 4 _ 91210 - ৪ 

4% + 35 » 4]. 8% 419 1+9£ » ৭? 

12 - 0 1] 

80, .৮+207+5 -₹ ৫৮ 1 9০ 4+ 0৫ 

রি 2-52 2 
৫৮7 8০ 

(৫- ০ +(৫-60 + (০ - ০) 2০৮০- ৫ -৮:৫৭ 002 -- &£0,. 

ঢা. একাধিক অজ্ঞীতরাশিবিশিষ্ট সহ-সমীকরণোৎপাদক প্রশ্নীবলী ঃ 

(7১700161709 [0700001706 91771751681760118 1730118610188 171৮0151116 

[1016 11897) 0106 00170010571 01:818165) র 

184. অল্টাদশ অধ্যায়ে আলোচিত প্রশ্নাবলী অপেক্ষা জটিলতর প্রশ্নাবলী সম্পর্কে 

এক্ষণে আলোচনা করা! হইবে । - « 

গিয়লিখিত উদাহরণগুলিকে দৃষ্টান্তরূপে সন্নিবেশিত করা৷ হইল। 



জটিল সহ-সমীকরণ ৩৯৫ 

উদ্দা, 1. একটি পাত্র *€ তে 19 গ্যালন মদ ও 18 গ্যালন জল, এবং অপর 
একটি পাত্র 0 তে 9 গ্যালন মদ ও ৪ গ্যালন জল আছে । প্রত্যেকটি পাত্র হইতে কত 
পরিমাণ লইয়। মিশ্রিত করিলে, মিশ্রণে ? গ্যালন মদ ও ? গ্যালন জল থাকিবে? 

£ পাত্রস্থিত মিশ্রণে, মোট ৪0 গ্যালনের মধ্যে 19 গ্যালন মদ আছে; অতএব, 
এই মিশ্রণের +$৪+ অর্থাৎ, £ ভাগ মদ, এবং .". $ ভাগ জল আছে। 

সুতরাং 7 হইতে গৃহীত প্রতি গ্যালনের মধ্যে, £ ভাগ মদ ও £ ভাগ জল 
থাঁকিবে। 

এইরূপে, 0 হইতে গৃহীত গ্রতি গ্যালনের মধ্যে, ঠ ভাগ মদ ওঠ ভাঁগ জল 
থাকিবে । 

ধর, 7 হইতে গৃহীত গ্যাঁলনের সংখ্যা, 

এ এবং 0 হইতে গৃহীত গ্যালনের সংখ্যা %. 

তাহা হইলে, যেহেতু যেহেতু, 7 হইতে গৃহীত ০ গ্যালনের মধ্যে ০ গ্যালন মদ ও 
$% গ্যালন জল, এবং 0 "হইতে গৃহীত & গযালনের মধ্যে 3% গ্যালন মদ ও $% গ্যালন 
জল থাকিবে, 

অতএব, নূতন মিশ্রণে, ($%+$%) গ্যালন মদ এবং 3%+4%) গ্যালন জল 
থাকিবে । 

| সুতরাং, প্রদত্ত সর্ভীন্গসারে, 

ষ্টি্স 

5০78 -৭ রা রা] 
এবং , 8০ +32%- ৭. চা (9) 

(9),ক্কে ৪ দ্বারা গুণ করিয়া, গুণনলবধ সমীকরণ হইতে (1) কে বিয়োগ করিয়া, 
£2-14ু 2 ১,৯10. 

অতএব, (2) হইতে, %৯4(? - $৯10)৫. এ 
স্থতরাঁং, 7 হইত 10 গ্যাঁলন এবং 0 হইতে £ গ্যালিন লইতে হইবে। 

উদ্দ1, . 190 গজ যাইতে একখান! গাড়ীর সন্মুথের চাকা, উহার পিছনের 
চাঁকা হইতে 6 বার বেশী ঘোরে; সন্মুথের চাঁকাঁর পরিধিকে, বর্তমান পরিধির ঠু অংশ 
পরিমিত বদ্ধিত করিলে এবং পিছনের চঁকাঁর পরিধিকে, উহার বর্তমান পরিধির $ অংশ 

'পল্লিমিত বর্ধিত করিলে, সম্গুখের চাঁকা পিছনের চাকা হইতে মাত বার বেনী ঘুরিবে। 
প্রত্যেক চাকার পরিধি নির্ণয় কর। 

ধর, সন্মুখের চাকার পরিধি % গজ এবং পিছনের চাকার পরিধি % গজ। 

তাহা হইলে, চাঁকাগুলি 190 গজ যাইতে, যথাক্রমে 120 এবং 40 বার ঘুরিবে। 
্ & % 



টি সহজ বীজগণিত 

সন্মুখের এবং পিছনের চাকার পরিধিদ্বয়কে, যথাক্রমে $ু অংশ এবং $£ অংশ বন্ধিত 

করিলে, উহাদের নূতন পরিধিদ্বয় যথাক্রমে, ও +-2) এবং শঁ রঃ | গজ, অর্থাণ্, রুহ 

ও নি গজ হইবে । অতএব, 190 গজ যাইতে চাকাগুলি, যথাক্রমে, 1204-05 বার, 

অর্থাৎ, ০ বার এবং 10--7% বার, অর্থাৎ, টা বার ঘুরিবে। 

স্থতরাং প্রদত্ত সর্ভীনুসারে, 

120 _ 190 
রি 8 নি 

এবং 90--10044. 
ঠে & 

(1) কে 5 দ্বারাঃ এবং (9) কে 6 দ্বারা গুণ করিয়। 
000._600 

+90 3 
ঢ & 

এবং ১ 600 +24 3 

1 

বিয়োগ করিয়া, ৪৫4, 2 4, 

ও 0 
অতএব, (1) হইতে, 2 এত ভাট 

নি ঞনিগান পানি রনির বুদ ন্ল্রিন্নন 

উদ্দা, ৪. এক পাউও চা এবং তিন পাউও্ড চিনির মূল্য মোট 6 শিলিং ? কিন্তু 
চিনি ও চায়ের মূল্য যথাক্রমে শতকরা 50 শি. ও 10 শি. হিসাবে বাঁড়িলে, উহাদের 
মূল্য মোট ? শিলিং হইবে । ঘুএবং চিনির প্রত্যেকের মূল্য নির্ণয় কৃর। 

ধর, এক পাউও চাঁয়ের মূলা € শিলিং এবং এক পাউও গাটিরডাকি | 
তাহ! হইলে, স্পষ্টতঃ ॥ ০491. 6. ** (0) 

চায়ের মূল্য শতকরা 10 শিলিং হিসাবে বাঁড়িলে, এক পাউও, রা 

-(*+ রর, অর্থাৎ, 109 শিলিং; এবং চিনির মূল্য "শতকরা 0 শিলিং হিসধুৰে' 

বাঁড়িলে, এক পাউণ্ড চিনির মূল্য (৪+% ] অর্থা্। £ % শিলিং। 

অতএব, 164+3%% ৮ রী (2) 
10 
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(9) হইতে, হ+9% 14 ; (3) 

এবং (1) হইতে, 8০+9%-18; (4) 

(4) হইতে (3) বিয়োগ করিয়া, (৪ -%)০-4 

অথবা, রে »০০0-, 

অতএব, (1) ৩5 /-৪2:১- 3. 

সুতরাং, এক পাউওু. চায়ের মূল্য 5 শিলিং এবং এক পাউও. চিনির মূল্য $ শি., 
₹ অর্থাৎ 4 পেন্স । 

উদ্ধা. 4 কতক. পরিমাণ অর্থ কয়েকজন লোকের মধ্যে ভাগ করিয়া দিতে 
হইবে ; তিনজন লোক কম হইলে, প্রত্যেকে 150 পাউও্ করিয়া বেশী পাই? 
কিন্তু 0 জন লোক বেশী হইলে, প্রত্যেকে 120 পাউও, করিয়া কম পাইত। অর্থের 
পরিমাণ এবং লোকসংখ্যা নির্ণয় কর। 

ধর, ৫ পাঁউগু. পরিমিত জার্থ %/ সংখ্যক লোকের মধ্যে ভাগ করিতে হইবে। 

অতএব, প্রত্যেক লোক রঃ পাঁউও্ড পাইবে; তিনজন লোক কম হইলে, 

প্রত্যেকে ॥ টে পাঁউও্ করিয়! পাঁইত ; এবং 6 জন বেশী হইলে, প্রত্যেকে 6 পাউও. 

করিয়া পাইত 

স্থতরাং, প্রদত্ত সর্ত।নুসারে,র 22» ৪ +150, »॥. (1) 
%-৭%  * 

টে ০ ৃ 
্ এবং, ?%/47+6 % -- 120. ৪৩৬ (9) 

ইতে 1] _ 1) _ ৪2. 8 (1) হইতে১৯ , 150-৪(১+9- ০1-2৯8, চ- 5002 - 3%), 

চি টির 1. 6% ষ্ঠ টি 2 1 (হইতে, 120. ্ রা 6)-)8 2 , ৫০900 +6%), 

অতএব, 800৮৮ - 8%)-20(/2+6%), 

80%2 _ 0150 + 190)% _ 970% ; 

যেহেতু, % এর মান 0 হইতে পারে না, , ০%»9, 
ঢে- 20081 +54) ০০ 90 * 185 ₹ 2৭00. 

অতএব, নির্ণেয় লোৌকসংখ্যা9, এবং অর্থের পরিমাণ 00, 
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উদ্দ|. চ. কোন পথিক 40 মাইল ভ্রমণ করিবার পর তাঁহার গতিবেগম্ণ্টায় 
2 মাইল হিসাবে, বাড়াইল। কিন্ত প্রথম হইতেই এই বদ্ধিত বেগে ভ্রমণ করিতে পারিলে, 
সে £0 মিনিট পূর্বে তাহার গন্তব্স্থানে পৌছিতে পারিত ; আবার পূর্ধের বেগে সমস্ত 
পথ চলিলে, সে 20 মিনিট পরে আসিয়া পৌছিত। সে কত পথ ভ্রমণ করিয়াছিল? 

ধর, এ পথিক ঘণ্টায় %/ মাইল বেগে প্রথম 40 মাইল পথ, এবং সর্ববশুদ্ধ % মাইল 
পথ ভ্রমণ করিয়াছিল । 

হাহা _ (40 -40)ঘণনী _80+2% সুতরাং, ভ্রমণ শেষ করিবার প্রকৃত সময় ্ +278 )বটা (২০ ঘন্টা। 

কিন্তু, বদ্ধিত বেগে সমস্ত পথ চলিলে, সে রি ১ ঘণ্টায় ভ্রমণ শেষ করিতে পাঁবিত ) এবং 

পূর্বের বেগে চলিলে, ঘণ্টায় সে ত্রাণ শেষ করিত। 

অতএব, প্রদত্ত সর্তান্ুসারে, 

%.58097+%% _ £ (1) 
%+9 %0/+9) ৪ 

2_8017+2%% ) 1 

রী ] রি 
(9) হইতে (1) বিয়োগ করিয়া, | রী -০+5)- 

অথবা, 27 -%(%/ + 9). ,,. (9) 

আবার, (2) হইতে, 30 +9)- 3080 +%%) +%€% + 9) ; 

অথবা, 62 - 940 -%(% + 9), 2 দি (4) 

অতএব, (3) এবং (4) হইতে, 6% - 20 - %% ; 

অথবা।, ১০ 240) ১১৯60, 

স্থতরাং, প্র ব্যঞ্জি 60 মাইল পথ ভ্রমণ করিয়াছিল ।' | 

উদ্দা, 6. 4 হইতে 4 পর্যন্ত যাইতে ঘোড়ার গাড়ীতে যে সময় লাগে, কোনরূপ 
দুর্ঘটনা না ঘটিলে, রেলগাড়ীতে তাহার ঠিক অর্দসময় আবশ্যক হয়। রেলগাড়ীতে 
আকম্মিক দূর্ঘটনার জন্য পথিমধ্যে 8 ঘণ্টা বিলম্ব হইলেও ষে সময়ে সমস্ত পথ ভ্রমণ 
কর) যাইতে পাঁরে, ঘোঁড়ার গাড়ীতে এ সময়ে সমন্ত পথ হইতে 15 মাইল কম পথ গমন 
করা যায়; কিন্তু সম্পূর্ণ পথ দি বর্তমান পথের £ অংশ হইত, তাহা হইলে, রেলগাড়ীর 
দুর্ঘটনার জন্য পূর্ববান্রূপ ৪ ঘণ্টা বিলুঙ্ব ধষ্িয়া লইলে, সম্পূর্ণ পথ গমন করিতে, ঘোড়ার 
গাড়ীর ও রেলগাঁড়ীর ঠিক একই সময় দরকার হইত। .4 হইতে 7) এর দূরত্ব নির্ণয় কর। 
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ধর, 4 হইতে 7 এর দুরত্ব -% মাইল ; এবং ঘোড়ার গাড়ী ঘণ্টায় / মাইল বেগে 
গমন করে। তাহা হইলে, স্পষ্টতঃ, রেলগাড়ীর গতি ঘণ্টায় % মাইল । 

এখন, (রেলগাড়ীতে 4 হইতে 7 তে যাওয়ার সময়)+8 ঘণ্টা - ঘোড়ার গাড়ীতে 

(£- 15) মাইল পথ যাওয়ার সময় । 
7 ?-18 

অতএব, 2/+3- 0৭ (1) 

এবং. 8০+8-82 অথবা, 4০ +8-% (9) 
২8 2%? $:8% - 8% 

[02 হইতে, 3৫৪, অথবা, ৪-98. 9) 
(1) হইতে, £+6% -9% - 90 অথবা, *:6/-%-৪80. "" (&৬ 

অঙ্এব, (3) এবং (4) হইতে, 06/-9%- 30; অথবা, %/-10) 

০৯9 * 10- 90. 

স্ৃতরাং, নির্ণয় দূরুত্ব 90 মাইল। 

উদ্দা, ্, কোন নৌকা 10 ঘণ্টায় কশ্োতের প্রতিকুলে 30 মাইল এবং অ্রোতের 
.অন্ৃকুলে 44 মাইল গমন করিল; এবং 13 ঘণ্টায় স্রোতের প্রতিকূলে 40 মাইল এবং 
'উহা'র অন্গকুলে 05 মাইল পথ অতিক্রম করিল। ম্লোতের বেগ ও নৌকার গতি নির্ণয় 
কর। [ কলিঃ প্রবেশিকা, 1880.] 

ধর, শোতবিহীন জলে, নৌকাখানি, ঘণ্টা % মাইল বেগে গমন,করে 3 এবং 

ম্নোৌতের বেগ ঘুণ্টায় & মাইল । ৮ 

তাহা হইলেএক ঘণ্টায় নৌকাখানি ক্রোতের অন্ুকুলে£ +% মাইল এবং প্রতিকূলে 

ঢ--% মাইল গমন করে । ্ 

90 
অতএব, স্রোতের প্রতিকুলে 30 মাইল যাইতে নৌকাখানির ঁ ঘণ্টা, এবুং 

অনুকুলে £4 মাইল যাইতৈ উহার 2 ঘণ্টা লাগিবে। অতএব, প্রশ্নপ্রদত্ত প্রথম 

সর্তাহুসারে, ৯ ২, 
80. +-44 510) রঃ 
2 --% রি ০+% 10; (1) 

তদ্রপ, দ্বিতীয় অর্তান্থসারে, 8, +.%১ ০18; (9) 
০-%%7+/ 
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(1) কে 4 দ্বারা, এবং (2) কে ৪ দ্বারা, গুণ করিয়া 

190 ২7:76 _ 
০-%27+% রি 

এবং 490. + 169 ৮397 
৪ ০-% %7% 

বিয়োগ করিয়া, | 

«11 

30) ৃ 
অতএব (1) হইতে, ডি নিলি টু র ০0-%/৯৪,. (4) 

(9) ও (4) যোগ করিয়া, 2%৮-16; 2-৪-) 

আবার, (8) ও (4) বিয়োগ করিয়া, 2%/- 6 %- 3.1 পু 

অতএব, স্রোতের বেগ ঘণ্টায় 3 মাইল, এবং নৌকার গতি ঘণ্টীয় ৪ মাইল হইবে। 

উদ্দা, 8. 1040 গন দূরত্বের সাইকেল-ভ্রমণ প্রতিযোগিতায় 7; 190 গজ পথ 
অতিক্রম করিবার পর 4 রওনা হইল এবং 7 অপেক্ষা মাত্র 5 সেকেও্ড, পরে নিদিষ্ট স্থানে 
পৌছিল ; পরবর্তী বারে, 4১ 7) এর পাঁচ সেকেও পরে রওন! হইয়া, 73 কে 190 ফুট. 
দূরত্বে হাঁরাইল। প্রত্যেকে কত সময়ে নির্দিষ্ট দুরত্ব অতিক্রম করিয়াছিল? ] 

মনে কর, নির্দিষ্ট দূরত্ব যাইতে 4 এর % সেকেণ্ড এবং 73 এর % সেকেও্ু সময় 
ৃ ন্ট ৫ হি লাগিয়াছিল। তাহ! হইলে, এরু গজ বাইতে, 4 এর 1040 সেকেও. এবং 7 এর 1040 

সেকেও্ড লাগিয়াছিল। 
// নি 

চিলি ১ 3 

' ধর, উপরিপ্রদশিত চিত্রে, 70 নির্দিষ্ট দূরত্ব, এবং ৮8 ও 99 বথাক্রমে 190 গজ 
ও 190 ফুট ( অর্থাৎ £0 গজ ) দূরত্ব স্থচিত করিতেছে । 

প্রতিযোগিতার প্রথম বারে, 7+ 7 পথ্যস্ত পৌছিলে পর» 4১ হইতে রওনা হইয়া 
78 অপেক্ষা £ সেকেও্ পরে 0 তে পৌছিল। অতএব, 7 এর 79 দূরত্ব অতিক্রম” 
করিতে (০,- 8) সেকেও্ সময় লাগিল । 

"তর -৮-(৫940-190)*1747-(- ক্চ5)৮-$8%. (1) 
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দ্বিতীয় বারে, 4, 5 এর ঠ সেকেও পরে রওনা হইয়া, যখন 0 তে পৌছিল, 
তখন 7, 7 হইতে রওনা হইয়া মাত্র 9 পর্য্যন্ত যাইতে পারিল। অতএব, 7১5 দুরত্ব 
অতিক্রম করিতে 2 এর য়োট +5) সেকেণ্ড সময় লাগিল। 

সুতরাং 2+8- (01040 - 4০0) * যান - (] - ভরত) - 2%. ১. (9) 

(2) হইতে (1) বিয়োগ করিয়া, হত%- 10) »০:%৯-180. 

অতএব, (1) হইতে, -5+42*130-5+178 190. 

কাজেই, 4 ও 7 এর, নির্দিষ্ট দূরত্ব অতিক্রম করিবার সময় যথাক্রমে 190 সেকেগু 
ও 180 সেকেও্ড। 

স্থতরাং 4+ ৪ মিনিটে এবং 7,  মির্নিট 10 সেকেণ্ডে উক্ত দূরত্ব অতিক্র্্ 
করিয়াছিন্ত্। 

উদ্দা, 9. কোন সংখ্যার অগ্কসমূহের সমষ্টি 9 দ্বারা বিভীজ্য হইলে, অঙ্কটিও 
9 দ্বারা বিভাজ্য হইবে । ॥ [73. 0. ৪., 1993.] 

সংখ্যাটি এক অঙ্কবিশিষ্ঠ হইলে, উহ স্পষ্টতঃই 9; 'অতএব, উপরোক্ত সিদ্ধান্তটি 
এক অন্কবিশিষ্ট সংখ্যার বেলায় অক্ষুণ্ন রহিল । 

এখন, ছুই অঙ্কবিশিষ্ট একটি সংখ্যা লও; এবং ধর, উহার দশকস্থানীয় অঙ্কটি 
% দ্বারা, এবং এককস্থানীয় অঙ্কটি % দ্বারা স্ছচিত হইতেছে । তাহা হইলে, সংখ্যাটি 
অবশ্যই - 10% + %. ৃ 

10% 12 _ এখন, 9 | 

কাঁজেই, ৮+০ ( অর্থাৎ, অঙ্কদয়ের সমষ্টি) 9খ্াঁরা বিভাজ্য হইলে, সংখ্যাঁটি 
( অর্থাৎ, 10% +%)৩ ০9 দ্বারা বিভাজ্য হইবে । 4 

এইরূপভাবে, ছুই এর অধিক অঙ্কবিশিষ্ট সংখ্যা লইয়া, দেখান যাইতে পারে ধ্য, 
প্রত্যেক ক্ষেত্রেই উপবৌক্ত সিদ্ধান্তটি অক্ষুণ্ন থাকিবে । 

?/ 7? ডু বা 
7, 9 

প্রশ্নমালা 99 

1. তিন অস্কবিশিষ্ট এরূপ একটি সংখ্য। নির্ণয় কর যাহ, ত্যন্তর্গত অস্কত্রয়ের 
সমষ্টির 95 গুণ হইবে ; এবং যাহার সহিত 198 ঘোঁগ করিলে লব্ধ যৌগফল, প্রদত্ত সংখ্যার 

| বী--২৬ | ৮? 
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অন্ক তিনটিকে বিপরীতত্রমে লিখিয়া যে সংখ্যা পাঁওয়া যাঁয়, তাহার সমান হইবে; এবং 
যাহার মধ্যস্থিত অঙ্কটি পার্বস্থিত অঙ্কছয়ের সমষ্টি হইতে 1 বেণী হইবে । 

%. এক দোকানদার, তাহাঁর হিসাব-বহি পরিফষাররূপে লিখিয়া না রাখায় 
কোন একটি জিনিষের, কত ওজন, বা কত ক্রয়-মূল্য, কিছুই স্মরণ করিতে পারিল না) 
শুধু, এই মাত্র স্মরণ করিতে পাঁরিল যে, সে জিনিষটি কিনিবার পর মনে করিয়াছিল যে, 
উহার প্রতি পাঁউণ্ 80 শি. দরে বিক্রয় করিলে, তহার ৫% লাঁভ হইবে, কিন্ত 99 শি. 
দরে বিক্রয় করিলে, 15 লোকসান হইবে। জিনিষটির ওজন, এবং ক্রয়-মূল্য নির্ণয় 
কর। 

8, 4 এবং 7 এই ছুই ব্যক্তি বাজী ধরিয়া তান খেলিতে আরল্ত করিল । 
কয়েকবার খেলার পর এ দেখিতে পাইল যে, সে যত অর্থ লইয়া খেলিতে আরম্ত 
্রিয়াছিল, তাহার অর্ধ পরিমাণ জিতিয়াঁছে এবং তাহার যদি আরও 16 শি. থাকিত, 
তাহা হইলে, তাহার অর্থের পরিমাণ 7 এর অর্থের তিনগুণ হইত। কিন্তু, 73, 
তারপর 10 শি. জিতিল বলিয়া, 7 এর অর্থের পরিমাঁণ তখন 4 এর অর্থের দ্বিগুণ হইল । 
প্রত্যেকে কত লইয়া খেলিতে আরম্ভ করিয়াছিল ? 

4. 4 এবং 7 একত্রে কোন একটি কাজ 19 দিনে সম্পন্ন করিতে পারে। কিন্তু 
7১ 15 দিন ধরিয়! এবং 0, 90 দিন ধরিয়! পর পর কাজ করিয়া যাইলেও উহা সম্পূর্ণরূপে 
সম্পন্ন হইত । আঁবাঁর, 4, 73, 0 যদি একত্রে কাজ করিত, তাঁহা হইলে উহা! শেষ 
করিতে তাহাদের মাত্র 10 দিন সময় লাগিত। প্রত্যেকে পৃথক্ পৃথক ভাবে কতদিনে এ 
কাজটি সম্পন্ন করিতে পারিবে ? 

5. 4 এর নিকট যতগুলি শিলিং আছে, তাহার দ্িগুণসংখ্যক পেনি আছে) 
7 এর নিকট 4 অপেক্ষা ৪ পে, বেশী আছে, এবং উহাতে বতগুলি €পনি, তাহার 
দ্বিগুণসংখ্যক শিলিং আছে; 4 ও 73 এর মোট তহবিলে, “শিলিংএর সংখ্যা হইতে 
পেনির সংখ্যা এক বেশী। প্রত্যেকের নিকট কি পরিমাণ অর্থ আছে, তাহা নির্ণয় 
কর। 

8, কোন কাজ, 4 ও 7 দুইজনে % দিনে শেষ করিতে পারে; উভয়ে একক্রে 
% দিন কাজ করার পর 4 কে সরাইয়া দেওয়া হইল, এবং 7 উক্ত কাজের বাকী 
অংশ ? দিনে সম্পন্ন করিল। প্রত্যেকে পৃথকৃভাবে এ কাজ কতদিনে শেষ করিতে 
পারিবে? ৰ 

2:4১ 7 এবং 0 তাহাঁদের পরস্পরের অর্থের তুলনা করিতে গিয়া, 4, 
7 কে বলিত্র, “তুমি আমাকে ৭00 টাঁক। দিলে, তোমার নিকট যাহ! থাকিবে, আমার 
রা পরিমাণ হইবে ?” আবার, 7 0 কে বলিল, “ভুমি আমাকে 1400 টাকা 
দিলে, আমার জেরিন মারল অরেনাতিন তবে এবং 0, 4 কে 
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বলিল, “তুমি আমাকে 490 টাকা দিলে, আমার অর্থ তোমার অবশিষ্ট অর্থের পাঁচগুণ 
হইবে ।”» কাহার কি পরিমাণ অর্থ ছিল? 

8. 35 মাইল পথ অতিক্রম করিতে একজন লোঁক১ কতকাঁংশ পথ ঘণ্টায় 4 মাইল 
বেগে এবং অবশিষ্টাংশ ঘণ্টায় & মাইল বেগে গমন করিল । যে পরিমাণ পথ সে ঘণ্টায় 
4 মাইল বেগে অতিক্রম করিয়াছে, যদি উহা! ঘণ্টাঁয় £ মাইল গতিতে, এবং বাকী পথ 
ঘণ্টায় 4 মাইল গতিতে অতিক্রান্ত হইত, তাহা হইলে, সে পূর্ব সময়ের মধ্যেই আরও ছুই 
মাইল যাইতে পাঁরিত। কত সময় ধরিয়া সে ভ্রমণ করিয়াছিল্, তাহা নির্ণয় কর। 

9. একখানা রেলগাঁড়ী বরাবর সমান বেগে কতক পরিমাণ পথ অতিক্রম করিল । 
উহার গচিতর বেগ ঘণ্টায় 6 মাইল করিয়া বেশী হইলে, শ্রী পথ 4 ঘণ্টা কম সময়ে অতিক্রান্ত 
হইতে পাঁরিত এবং গতির বেগ ঘণ্টায় 6 মাইল করিয়া কম হইলে, প্র পথ যাঁইতে উহার 
€ ঘণ্টা সময় বেণী লাগিত। রেলগাড়ীথানি কত 'পরিমাঁণ পথ অতিক্রম করিয়াছিল * 

18. দুইটি পাত্রের প্রত্যেকটিতে জল ও মদ মিশ্রিত আছে; একটিতে যত 
পরিমাণ জল তাঁহার তিনগুণ মদ, এবং অপরটিতে 'যত পরিমাঁণ মদ, তাহার পাঁচগুণ জল 
আছে। দ গ্যালন ধরে এরূপ একটি পাত্র পূর্ণ করিতে হইলে, উপরোক্ত পাত্র ছুইটির 
কোন্টি হইতে কত পরিমাণ লইতে হইবে, যাহাতে শেষোক্ত পাত্রস্থিত মিশ্রণে সম-পরিমাণ 
জল ও মদ থাকিতে পারে ? ৮ 

11. তিন অস্কবিশিষ্ট কোন সংখ্যার অক্কত্রয়ের সমষ্টি 10) মধ্যস্থিত অঙ্কটি 
পার্বস্থিত অঙ্কদ্ধয়ের সমষ্টির সমান ; এবং অঙ্ক তিনটিকে বিপরীতক্রমে লিখিলে যে সংখ্যা 
*উৎপন্ন হয়, উহা প্রদত্ত সংখ্য। হইতে 99 বেশী । সংখ্যাটি নির্ণয় কর। 

1%. কোন লোকের, অদ্ধ-ক্রাউন, শিলিং এবং €-পেম্স, এইতিন প্রকারের 
মোট 2৪টি' মুদ্রায় এক পাঁউণ্ড. (81) আছে ।, সে যদি সমুদয় 6-পেন্দ মুদ্রাগুলিকে 
পেনিতে, এবং* সমুদয় শিলিং মুদ্রাগুলিকে 6-পেন্স মুদ্রাতে পরিবন্তিত করিত, 
তাহা হইলে, তাহার মোট 72টি মুদ্রা হইত। টা কোন্ প্রকারের কতগুলি মুদ্রা 

আছে? 

18.. কতক পরিমাণ অর্থ কয়েকজন লোকের ভিতর সমান ভাগ করিয়া দেওয়া * 

হইল। কিন্তু লোকসংখ্যা 4 বেণী হইলে প্রত্যেকে এক শিলিং করিয়া কম পাঁইত, এবং 
লোকসংখ্য। 5 কঙ্গ হইলে প্রত্যেকে 2 শিলিং করিয়! বেশী পাইত'। কি পরিমাণ অর্থ 
ফ্তজন লোকের ভিতর ভাগ করা হইল, তাহা নির্ণয় কর। 

14. কোন চৌবাচ্চা জলপূর্ণ করিবার নিমিত্ত উহার সহিত তিনটি নল সংলাঃ 
আছে 3 এবং উহাদের ছুইটি নল সম্পূর্ণ এক আকারের! তিনটি নলই একসঙ্গে খুলিয়া * 
রাখিলে, £ ঘণ্টায় চৌবাচ্চার':% অংশ পূর্ণ হয়*; সমান নল ছুইটির একটিকে বন্ধ রাখিলে, 
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10 ঘণ্টা 40 মিনিটে চৌবাচ্চার % অংশ পূর্ণ হয়। প্রত্যেকটি নল পৃথকৃভাবে কত 
সময়ের ভিতর চৌবাচ্চাটি পূর্ণ করিতে পারিবে? 

15. কোন লোক ৪ বুসেল্ বালি ও নগদ এগ. 16 শি. এর বিনিময়ে 1 বুসেল্ 
ময়দ। দিয়া) আরও কতক পরিমাণ ময়দার বিনিময়ে, হয় সমান পরিমাণ বালি ও নগদ 
8. 18 শি., নতুবা, নগদ মোট 10, লইবে বলিয়া স্বীকৃত হইল; এক বুসেল্ ময়দা 
এবং এক বুসেল্ বালির মূল্য নির্ণয় কর। 

16. কোন মছ্যবিষ্রেতার ছুই প্রকারের মদ ছিল) এক প্রকার, প্রতি কোয়া্ট 

2 শি. দরের এবং অন্ত প্রকার, প্রতি কোয়া 3 শি. 4 পে. দরের । ইহা হইতে তাহাকে, 
প্রতি কোয়াট % শি. 4 পে. দরের 100 কোয়ার্ট মদ তৈয়ার করিতে হইলে, প্রত্যেক 
প্রকার মদ হইতে কত পরিমাণ করিয়া লইতে হইবে? 

17. কোন জমির খাজান। বাবদ, নিদিষ্ট পরিমাণ বালি এবং নির্দিষ্ট পরিমাণ 
ময়দা) ধার্য আছে ; যখন ময়দার দর প্রতি কোষার্টারে 52 শি. এবং বালির দর প্রতি 
কৌয়ার্টারে 33 শি. তখন খাজানাতে, ময়দার অংশের এবং বালির অংশের মূল্য পরস্পর 
সমান। কিন্ত ময়দা ও বালি, যৃথাক্রমে, প্রাতি কোয়াটার 65 শি. ও 4] শি. দরে বিক্রয় 
হইলে, খাঁজানার পরিমাণ 27 বুদ্ধ হয়। খাজানাতে ময়দার পরিমাণ ও বালির 
পরিমাণ নির্ণয় কর। 

18. 60 গজ দীর্ঘ একখান গতিশীল রেলগাড়ী, ?% গজ দীর্ঘ এবং সমান্তর পথে 
একই দিকে গতিশীল অপর একখানা রেলগাড়ীকে, 19 সেকেণ্ডে অতিক্রম করিল । 
অপেক্ষাকৃত ধীব্রগামী গাড়ীখানির গতি যদি অর্ধগুণ বদ্ধিত-করা হইত, তাহা হইলে 
দ্রুতগামী গাড়ীখানি উহাকে 94 সেকেণ্ডে আতক্রম করিত । প্রত্যেকখানি' গাড়ী কত 
বেগে যাইতেছিল ? 

19. কোন কৃষক প্রতি বুসৈল্ ৪ শি. 4 পে. দরের 100 বু'সল্ মিশ্রণ প্রস্তত 
করিতে, প্রতি বুসেল্ শি. £ পে. দরের 98 বুসেল্ বালির সহিত, প্রতি বুসেল্ ৪ শিলিং 
দরের কত পরিমাণ “রাই" এবং প্রতি বুসেল্ £ শি. দরের কত বুসেল্ ময়» মিশ্রিত 
করিবে ? 

20. গিনি ও ক্রাউন, এই ছুই প্রকার মুদ্রায় কোন ব্যক্তির নিকট 97. 6 শি. 
ছিলু। উহা! হইতে 14. 1? শি. এর খণ পরিশোধ কারয়া তিনি দেখিতে পাইলেন যে, 
তিনি যতগুলি' ক্রাউন দিয়াছেন, ঠিক ততগুলি গিনি, এবং যতগুলি গিনি দিয়াছেন, ঠিক 
ততগুলি ক্রাউন, তাহার নিকট উদ্ধৃত রহিয়াছে। কোন্ প্রকারের কতগুলি মুদ্রা! তাহার 

নিকট ছিন্রঃ এবং কতগুলিই বা উদ্ত্ত রহিল? 



জটিল সহ-সমীকরণ ৪০৫ 

21. কোঁন লোক নৌকাঁযোগে স্রোতের অন্কুলে 4 হইতে 7 পধ্যস্ত 18 মাইল 
পথ দেড় ঘণ্টায় যাইয়া, এ শ্লোতেরই প্রতিকূলে 7 হইতে 4 তে সওয়া ছুই ঘণ্টায় নদীর 
কিনারা ধরিয় ফিরিয়! আসিল । নদীর কিনারার আোঁতের বেগ বদি মধ্যস্থিত আোতের 
বেগের ঞ$ অংশ হয়ঃ তবে মধ্যস্থিত আোতের বৈগ নির্ণয় কর। 

82, কোন দৌড়-প্রতিযৌগিতায়, প্রথম বারে 7, 44 গজ দৌড়াইবার পর, 4 
দৌড়াইতে আরম্ভ করিয়া 7 কে &1 সেকেণ্ডে হাঁরাঁইল ; পরবর্তী বারে, 7১ ] মিনিট 
15 সেকেণ্ড. দৌড়াইবাঁর পর, .4 দৌড়ীইতে আস্ত করিয়া, 7 এর নিকট 88 গে 
হারিল। এক মাঁইল পথ দৌড়াইতে উহাদের প্রত্যেকের কত সময় করিয়া লাঁগিবে ? 

28: ছুই মাইল দৌড়-প্রতিযোগিতায়, প্রথম বারে 7» 4 কে ছুই মিনিটে হারাইল ; 
দ্বিতীয় বারে, 4 এর গতি ঘণ্টায় ছুই মাইল বেগে, বাঁড়াইবার, এবং 7 এর গতি ঘণ্টায় 
ড্ই মাইল হিসাবে কমাইবাঁর ফলে, 4, 7 কে ছুই মিনিটে হারাইল। 4 ও 7 এর 
প্রথম বাঁবে দৌড়াইবার বেগ নির্ণয় কর। | 

24. লগুন হইতে কেন্িজে যাইতে, পথিমধ্যে কোন দুর্ঘটনার জন্য একখানা রেল- 

গাড়ী উহার গতি-বেগ পূর্বব বেগের ্ অংশে পরিণত কুবিয়া+ & ঘণ্টা বিলম্বে কেম্ছি'জে 

পৌছিল। দুর্ঘটনার স্থান যদি কেম্বিজ হুইতে ৮ মাইল নিকটতর হইত, তাহা হইলে 
গাঁড়ীখানি কেন্বিজে ০ ঘণ্টা বিলম্বে পৌছিত। দুর্ঘটনার পূর্বেব গাড়ীখানি কত বেগে 
যাইতেছিল ? 

*.. গু, একখাঁন। রেলগাঁড়ী, একঘণ্টা চলিবাঁর পর কোন দূর্ঘটনায় পড়িয়া, তথায় 
একঘণ্টা বিলম্ব করিল এবং তৎপরে, পুর্ব বেগের & অংশ বেগে চলিধা! 3 ঘণ্টা বিলম্বে 
গন্তব্য স্থানে পৌঁছিল। যদি দুর্ঘটনা, রওন! হওয়ার স্থান হইতে, আরও 50 মাইল দূরবর্তী 
স্থানে হইত, তাহা হইলে গাঁড়ীখানি পূর্ববাপেক্ষা 1 ঘণ্টা 20 মিনিট পূর্বে গন্তব্য স্থানে 
পৌছিতে পারিত /, গাড়ীখানি মোট কত মাইল পথণ*চলিয়াছিল ? 

£8,. কোন সংখ্যার ুগ্-স্থানীয় (9৮০1) 719099) অঙ্কসমূহের সমষ্টি এবং অযুগ্ম- 
স্থানীয় (0০8৭. 71০০9) অক্কসমূহের সমষ্টির অন্তরফল, 0 হইলে, বা 1] ছারা বিভাজ্য - 
হইলে, সংখ্যাটিও 1] দ্বারা বিভাজ্য হইবে। [73 0. 8. 1993.] 

£7, কোর সংখ্যার অুঙ্কসমূহের সমষ্টি ৪ দ্বারা বিভাজ্য হইলে, সংখ্যাটিও 3 দ্বার 
বিভাজ্য হইবে। রর 



অ্টীব্িহস্প অগ্রান্ 

লেখাবলী ও উহাদের ব্যবহার 
(079])115 ৪1)0 17617 8070116861979) 

185. কোন বীজগণিতীয় বাঁশিকে কিন্দুপে বিন্দু ও রেখা দ্বারা স্থচিত করা যায়, 
তাহা সপ্তম ও উনবিংশ অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। 

এক্ষণে, লৈখিক চিত্রের ব্যবহাঁর দ্বারা কিরূপে সমীকরণ ও তৎসম্পকী য় প্রশ্নের 

সমাধান করা যাঁয়, তাহাই আলোচনা কর! যাইবে । বীজগণিতীয় পদ্ধতি অনুসারে যেরূপ 
সুদ কল পাঁওয়া যাঁয়, এই পদ্ধতিতে লব্ধ ফলগুলি, অবশ্ঠ, সেরূপ সুমন না হইলেও, অত্যন্ত 

সহজসাধ্য বলিয়!, অনেকস্থলেই এই পদ্ধতি অনুস্থত হইয়া থাকে । 

186. লিন ছ্ভ্র সাহায্যে সম্মীল্ল--ম্মাম্বীন্ম £ 

উদ্দা, 1. লেখ সাহায্যে সমাধান কর : 
9০ _ দ/+19 5 0 
8% + 9%% _ 32 

সমীকরণ দুইটির লৈখিক চিত্র অঙ্কন কর। 

দেখিতে পাওয়া যায় যে, 

জরা রি জন বিন্দু ছুইটি প্রথম সমীকরণের 
লৈখিক চিত্রের উপর অবস্থিত ; 

এবং 2210) 258) বিন্দু দুইটি দ্বিতীয় সমীকরণের 
লৈখিক চিত্রের উপর অবস্থিত । 

মনে কর, বর্গাঙ্কিত কাগজের ছোট বর্গের এক বাছুর দৈধ্যকে “একক"রূপে 
লইয়৷ অস্কিত, সমীকরণদ্বয়ের লৈখিক চিত্র ছুইটি পরবতী পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল। 

দেখা যাইতেছে যে, লৈখিক চিত্র দুইটি? বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে । এখন, যেহেতু, 

বিন্দু উভয় লৈখিক চিত্রের উপরেই অবস্থিত, অতএব, উহার ভুজ-কোটি উভয় 

সমীকরণকেই সিদ্ধ করিবে'। স্পষ্টতঃই, ৮ এর ভূজ-কোটি যথাক্রমে ৪ ও 4. 

হিরা? রা 8)]ই সমীক্রণঘয়ের নির্েম বীজ 



লেখাবলী ও উহাঁদের ব্যবহার ৪০৭ 

77-1777 চার আর 
সাাতিলাগান 177777 
111717 ৮ 7775 
ভাইরা হাজিরের হাজারি ৪ 77775 রা সি 
ভারাজারাতারামজ রর জাগার জজ বার হরর রা 
71111177-7177771777777777 
77777777775777757777777727777 
দিশা 7 
জামার তর ভিত রিনি? হর 6 তার হার রাহ 
নাবী 77777777072 
মিরর জজ ভা নি রা হার হরর নার ॥ বারা রাত দিছিনিন 
7 ভাজার চির ভি 18 তা তা দি ভা: দি 
শা 71712 নি 7 
শা 
্ 2 4 পা 
দি হী - রা 

রে 
7707 

উপরোক্ত ফলের শুদ্ধিপরীক্ষা ঃ 
প্রদত্ত সমীকরণদয়ের সকল পদগুলি সমতাচিহ্কের বামদিকে ক্ান্তর করিয়া, 

' এবং £ ও % এর পরিবর্তে বথাক্রমে ৪ ও * বঙাইয়া, " 
প্রথম সমী করণে, 

"বম পক্ষ -1%/4 12-9 * ৪-১7%4+19৯0-ডা+ন পক্ষ; 

এবং দ্বিতীয় সমীকরণে, 
বাম পক্ষ 3৮+ 2 -89-78%৪+9%%4-82-0-ডা”ন পক্ষ । 

স্থতরাঁও দেখ! যাইতেছে যে, ০৯৪, % 4 হইলে, উভয় সম়ীকরণই সিদ্ধ হয়। 
উদ্া % লেখ সাহাঁয্যে সমাধান কর 27119 82-39% 

এম্কলে আমাদিগকে, 4- রর 74 এবং রি ৫) এই ₹ দুইটির লৈখিক চিত্র 

অঙ্কন করিয়া, উহাদের নীতি (9১801889) নি করিতে হইবে 



৫ সহজ বীজগণিত 

এখন, ৪ নি শিলার 371 (অর্থাৎ, 2০-৭%+19%-50) এর 

' লেখ, উভয়ই এক । 

আবার, 9 9৪এর লেখ এবং %-5৪ 2 (অর্থাৎ, ৪০+9% 7 39) এর 

লেখ, উভয়ই এক । 

এখন, 9৮-৭%+1%-0 এবং 9+9%/-34, এই সমীকরণঘ্বয়ের লৈখিক 
চিত্র দুইটি অঙ্কন করিয়া (প্রথম উদাহরণের চিত্র দেখ) দেখা ঘাঁয় যে, উহাদের ছেদবিন্দুর 
(অর্থাৎ 7 এর) ভুূজ -8. 

2৪ ই প্রদত্ত সমীকরণের নির্ণয় বীজ। 

উদ্দা, 8. লেখ সাহায্যে সমাধান কর ৫-৮২৪. 
*- এক্ষেত্রে, 2%-ঠ এবং 3, এই রাঁশি দুইটির লৈখিক চিত্র অঙ্কন করিয়া; উহাদের 

ছেদবিন্দুর ভূজ নির্ণয় করিতে হইবে । 

এখন, আমরা জানি যে, ৮ -5 এর লেখ এবং /-%- শর লেখ, উভয়ই এক ; 
এবং %-%- এর লৈখিক চিত্রের উপর | 

টু রা এবং গজ বিন্ুদ্ধয় অবস্থিত। 
1- 78 % 0 

আবার, ৪ এর লেখ এবং %-3 এর লেখ, উভয়ই এক) এবং %-৪ এর 
লৈখিক চিত্র, স্পষ্টতঃই, -অক্ষরেখার সমান্তরাল, এবং মূলবিন্দু হইতে তিন “একক, 
দূরবন্তী একটি সরলরেখ। । : 

/ 

শে 

1117 

২০71-11-11 

চর ২ রা ভারা 11711 ধা 

111] 1 হা 171717171 

রি 
রঃ 
এ 
্ 
ন্ 
. 
বি 
ভা 
সি 
2] 
রে 

০ 

77711717171 1 শো] দরজার হারা তা হি 11117114114 777777771- 17111171111 



লেখাবলী ও উহাদের ব্যবহার ৪০৯ 

বর্গান্কিত কাগজের ছোট বর্গক্ষেত্রের এক বাহুর দৈর্ঘ্যকে “একক*রূপে লইয়া 
অঙ্কিত লৈখিক চিত্র দুইটি, পূর্ববর্তী পৃষ্টায় প্রদত্ত হইল। লেখ ছুইটির ছেদবিন্দু ৮ দ্বারা 
সচিত করিলে, স্পষ্টই দেখা যাঁয় যে, ? বিন্দুর তূজ -৪. 

অতএব, ৪-৪ই প্রদত্ত সমীকরণটির নির্ণয় বীজ। 

উদ্দা. &, ০-%%+19%5£0, %+%+3-0 এবং 5%-% - 91770, এই তিন 

সরলরেখা দ্বারা উৎপন্ন ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দু, তিনটির তুজ-কোটি, এবং ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল 
নির্ণয় কর। 

চু 

২ টা 
7 
চাটা 
পা গ্রি 
প্রি 

চি 
প্রি 
77 
এ 

দেখি ্ 
টে না এবং রঃ া বিন্দুদ্ষ £-29/+19%-0 এর 
লি ূ 

লৈখিরু চিত্রের উপর অবস্থিউ ; 

চেল 0 এবং 2. " রা ১৪ | দিতি: রঃ 0 বিনদদ্ধয় ০+%+3 0 এর 

॥ লৈখিক চিত্রের উপর অবস্থিত ) 
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এবং ?- ধু এবং £%-, দার রা 9) বিনয় 8৪- %_ 91-0 এর 

লৈখিক চিত্রের উপর অবস্থিত । 

বর্গাঞ্কিত কাগজের ছোট বর্গক্ষেত্রের এক বাহুর দৈর্্যকে “একক'রূপে লয়! 
প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সমীকরণত্রয়ের লেখ তিনটি, পূর্ববন্তী পৃষ্টার চিত্রে, যথাক্রমে 7১0, 
078 এবং 787 সরলরেখা দ্বারা স্থচিত কর! হইল, । 

চিত্র হইতে দেখ! যায় যে, 
শীর্ষ 7 এর ভূজ-কোটি যথাক্রমে %- 3). 

শীর্ষ 0 এর ভূজ-কোটি যথাক্রমে ০- - 0) 

এবং শীর্ষ 7 এর ভূজ-কোটি যথাক্রমে ০২ 2) 

এখন, 2১ ০0১ 28 দিয়া অঙ্কিত, এবং অক্ষরেখাদ্য়ের সমান্তরাল কতিপয় রেখ! 
টানিয়া ( চিত্র দেখ) দেখা যাঁয় যে, ৰ 

/১7০078- আয়ত 41737)72- ৬০047 - ১0778 - £১721)2 

:4৮৯% 49 _ 90৮73087879 % 707, 
29 ০ 

প্সী 

411) * 47819 

_1,70-19%6 9৮9 9৮15 
16 * 12 ? 

৯180-36 --ছ - 781 বর্গ একক । 

* উদ্দা, 5. 2+%10-০, -/+10-0১ +%+10-0 এবং 
-?/-10-0 দ্বারা স্চিত জাানাবারেনিরে বাঁহুরূপে লইয়া অস্কিত চতুক্ষৌণের 
বি চাঁরিটির' ভূজ-কোঁটি নির্ণয় কর। দেখাও যে, চতুষ্কোণটি একটি চন 
ইহার ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। 
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লৈখিক চিত্রের উপর অবস্থিত ; 

* লৈখিক চিত্রের উপর অবস্থিত ; 

| বিন ৪-+10-0 এর 

) বিন্দুদধ় ০-% -10-.0 এর 

19) বিন্দু ০+/-10-0 এর 

0 

আল ৫ 

০ 

ঙ 

টিটি তত 

দেখা যায় যে, 

09এর, বিন্দুদ্ধয় ০+%+10 ০- ০৮10 
0 % 

) এবং € 
%- - 10 

লৈখিক চিত্রের উপর অবস্থিত 5 

লৈখিক চিত্রের উপর অবস্থিত | 

০-10 
- 0 % 

'একক“বূপে বাহুর দৈর্থ্যকে 

করিয়া! দেখা যায় যে, উহাঁরা, উপরিপ্রদশিত চিত্রে, 
২97 সরলরেখাগুলি দ্বারা স্থচিত হইতেছে [ চিত্র দেখ 11 

অঙ্কিত 
এখন, কাগজের ছোট বর্গক্ষেত্রের এক 

লইয়া, লৈখিক চিত্রগুলি 
যথাক্রমে 7০, 928, 789 এবং 

তু ব 



৪১২ সহজ বীজগণিত 

স্পষ্টই, 7, ০১ 7১9 এর ভূজ-কোটি যথাক্রমে, 
2 | 2 এবং 7, 0) 

%- 012 %- 1019 %- 01? &- - 103" 

চিত্র হইতে অতি সহজেই দেখা যাঁয় যে, ০7,- ০0-07-09৪8 (প্রত্যেকেই 
10 “একক* দীর্ঘ বলিয়া), এবং 778 কর্ণটি (01%2079] টি) 09 কর্ণের উপর লহ্ব। 

কাজেই, 70789 চতুক্ষোণটি একটি বর্গক্ষেত্র । 

উহার ক্ষেত্রফল - ১7১01 + ৮১791 

778৮০090772» ০09 
্ল্ 9 75 9 

এ 

-£9১১19+49 ৯19 _900 বর্গ একক। 

প্রশ্নমাল। 109 

লৈখিক চিত্র সাহাঁধ্যে নিয়লিখিত সমীকরণগুলি সমাধান কর £ 

1. ০+%-95 3০-9%/- ৭. 9, 4+ 8» 18১ ৪০ +9%%/- 1]. 

৪. 81 4 _5% » এ. 4. /-%-9%, ৮ -%/-5. 

; ৮0. -- [9৮44 
2. 76%-9% » 11, 21/- 392 1+4 0. 6. তি -১- রা 

221-17_82-7 42 -9 62. 
তিল সি 

9, ০-19%7- -58. 409. 52--139-7-1%. 

11. -%+3%/-18, ৮+৭%-%% এবং %+3০-%6 দ্বারা সচিত সরলরেখা 
তিনটি কর্তৃক উৎপন্ন ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দুত্রয়ের ভূজ-কোঁটি, এবং ব্রিভূ্ের ক্ষেত্রফল, নির্ণয় 
কর। র 

19. দৈথাঁও যে, 4% _%- 16, 9০ - 9 -% এবং ০+%-9 দ্বারা স্থচিত সরল- 
রেখাত্রয় এক বিন্দু দিয় যায়ঃ উহাদের সম্পাতবিন্দুর (9০106 ০1 60009159009) ভুজ- 

কোটি নির্ণয় কর। 
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13. নিয়লিখিত সমীকরণসমূহের লৈখিক চিত্রদ্বারা উৎপন্ন চতুক্ষোণগুলির শীর্ষবিন্দু, 
এবং উহাদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রফল, নির্ণয় কর £ 

() £+9-3, জি & ১ 2 - 1 এবং ৮-7%/+3-0) 

(1) 2- 1], %-55 %-19% এবং %- 103 

৫ পা 27 085 ২: +% 5 (111) ৮-০১ % 0, 3 + 5 1 এব ৩+19 যে 

14. নিয়লিখিত সমীকরণগুলির লৈখিক চিত্র দ্বারা উৎপন্ন ত্রিভূজগুলির শীর্ষবিন্দুর 
ভুজ-কোটি; এবং ত্রিভুজগুলির ক্ষেত্রফল, নির্ণয় কর 

() 2৯০১ ?%/-0, £ + % 1) 5 

(1) ০-৪-0১ %-1-0১ +%- &; 

(11) ০-%/+৪8৯-0, ৮+%+2%-0১ 5% -%-14-0. 

নিম্নলিখিত সহ-সমী করণগুলির সাধারণ (০০7০০০০2) বীজ নির্ণয় করিয়। প্রত্যক্ষ কর 

যে, উহাদের প্রত্যেকে % এবং % এর একই মান দ্বারা সিদ্ধ হয়। % এবং % এর এই 
সাধারণ মানগুলি নির্ণয় কর এবং লেখ-সাহাষ্যে উহাদিগকে পরীক্ষা কর £ 

16,277 59%5 2715 %-1., 

16, 727+5%- 24» 2+% - 29, 2 +%- 9. 

17. :2০-% 7 175 % - ৯25 112 -5 9%. 

185. সম্ীকল্রপ। সম্বক্ীম অ্রশ্রননসমাশ্ান্ে ইলম্িক্ক 
ভিভ্ররেল্স. ব্যবহ্হাল্ £ 

উদ্দা, 1. এক সের চাউলের মূল্য তিন আনা হইলে, দেখাও যে, বর্গাঙ্কিত 
কাগজে এরূপ একটি সরলরেখা অস্কিত করা যাঁয় যে, উহার উপরিস্থিত যে কোন বিন্দুর 

' ভূজ (8১৪০1998) যে পরিমাণ চাউল নির্দেশ করিবে, এ বিন্দুর কোটি (০:10966) সেই 
পরিমাণ চাউলের মূল্য জ্ঞাপন করিবে । 

উপরোক্ত সরলরেখার সাহায্যে, () 19 সের চাউলের মুল্য, (7) £7 আন 
মূল্যের চাউলের ওজন, নির্ণয় কর। টু 
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নিম্নপ্রদশিত চিত্রে, ধর, 0স্র অক্ষরেখাস্থিত ছোট বর্গক্ষেত্রের এক বাহুর দের্ধ্য 

1121৮151 1177 

7775 
রং 7777775-7777777777 

77878 4 

17775 
771710171 

95 77777177 ঃ ছু 775 

21.-11119 টি নি 

নু 
৯৫ 7 : ্  

টি ্ হুঁ : 
15177777777 টিটি টি 

177511717 

সাজ এছ রা 
যার জি রর চাঙা 

প:-577-777577775 77777577557 
ববিতা দু টি ্ 77 

77 77777 777 17777777777 
7 ভরা জ্যান্ত 7. 
০ উন সস শ্ 

“এক সের”, এবং ০% অক্ষরেখাস্থিত 
এক বাহুর দৈধ্য “এক আনা” নির্দেশ 
করিতেছে । তাহা হইলে, 0. এবং 
০৮ এর পার্থে লিখিত অস্কগুলির 
অর্থ কূস্পষ্ট। 

যেহেতু, এক সেরের মূল্য তিন 
আনা, অতএব, ৪ সেরের মুল্য %৫ 
আনা হইবে । কাজেই, 7, এবূপ 
একটি বিন্দু, যাহার সুজ 9145 যে 

পরিমাণ (অর্থাৎ, ৪ সের) চাউল 
নির্দেশ করিতেছে, তাহার কোটি 
7711» সেই "পরিমাণ চাঁউলের মূল্য 
( অর্থাৎ, 2 আনা) নির্দেশ 
করিতেছে । 

০0% সরলরেখাটি সংযুক্ত কর 
এবং উহাকে উভয়দিকে বদ্ধিত কর। 
তাহা হইলে, ০7 সরলরেখাই এন 
একটি রেখা, যাহার উপরিস্থিত যে 
কোন বিন্দুর ভুজ-কোটিই, ০ এর 
ভুজ-কোটির অনুরূপ শন্বন্ধে আবদ্ধ। 

অতএব, ইহার উপরিস্থিত 0৫0১ ৪0) বিন্দুটি এরূপ একটিখবন্দু, যাহার ভূজ যে 
পরিমাণ চাঁউল নির্দেশ করিতেছে, তাহার কোটি সেই পরিমাঁণ চাঁউলের মূল্য জ্ঞাপন 
করিতেছে । 788, 9) বিন্দুর ভূজ-কোঁটিও অনুরূপভাবে সন্বব্ধ। ইত্যাদি । 

দ্বতরাঁং, ০7০ ই নির্ণেয় সরলরেখা । 

এই সরলরেখার সাহায্যে, যে কোনি পরিমাণ চাঁউলের মূল্য অবিলম্বে নির্ণয় করা 
যায়। দৃষ্াস্তত্বরূপ, যে বিন্দুর তু 19, সেই বিন্দুর কোটি স্পষ্টতঃই 96? অতর্রব, 

19 লের চাঁউলের মূল্য 38 আনা । অন্ান্ত ক্ষেত্রেও অঙ্গরূপ ফল পাওয়া যাইবে। 
উপরিপ্রদশিত চিত্র (অর্থাৎ ০02 সরলরেখা ) হইতে কোন নির্দিষ্ট মূল্যে কত 

পরিমাণ চাউল পাওয়া যাইবে, তাহাও অবিলম্বে নির্ণর করা যায়। দ্ৃষ্টান্তন্বরূপ, হে 
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বিন্দুর কোটি গর, তাহার তুজ স্পষ্টতঃই 9) অতএব, 2? আন! মূল্যে 9 সের চাঁউিল 
পাওয়া যাইবে। 

টাকা । ০7 সর্লরেখাঁকে চাঁউলের মূল্য-নিরপক লেখ ()195-278])17) 

বলে। 

উদ্দা, &. 7 নামক এক ব্যক্তি ঘণ্টায় 5 মাইল গতিতে কোন এক নির্দিষ্ট স্থান 

হইতে যাত্রা করিল। দেখাও যে, 7 এর গতি-নির্দেশক লৈখিক চিত্র এরূপ একটি 

সরলরেখা দার! হুচিত হইতে পাঁরে, যাহার উপরিস্থিত যে কোন বিন্দুর ভুজ যত সংখ্যক 

মাইল নির্দেশ করিবে, এ বিন্দুর কোটি, উক্ত দূরত্ব অতিক্রম করিতে 7 এর যে সময় 
আবশ্যক হয়, তাহ! নির্দেশ করিবে । 

এই লেখ হইতে, 0) ৪ ঘণ্টা 4 মিনিটে 23 যত মাইল অতিক্রম করিবে, তাহ 
এ্রেবং (8) 13 মাইল যাইতে, 73 এর যত সময় লাগিবে, তাহা নির্ণয় কর। 

[যা] [7171171 চিরিক ্ ৫1777 

17 575 

17177174777 জাত না রাজা |7727757877777557777 
7773 77747755777 181777777 17113187755 1৮3 নাজাত 17775777 77717777777777777777777 ৮4772 আনত 77773 জা 

7৮18 £5 

ধর, 0. এর উপরিস্থিত ছোট বর্গক্ষেত্রের এক বাহুর দে্ধ্য «এক মাইল", এবং 

0% এর উপরিস্থিত ছোট: ব্রক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য 49 মিনিট" সময় সচিত করিতেছে ; এবং 
* প্রতদন্থসারে উপরিপ্রদশিত লৈখিক চিত্রটি অঙ্কিত হইয়াছে । তাহা! হইলে, 02 এবং 

০7 এর পার্বস্থিত অঙ্কগুলির অর্থ দ্ুস্পষ্ট। | ূ 

যেহেতু, 7 এক ঘন্টায় মাইল পথ অতিক্রম করে, অতএব সে ছুই ঘণ্টায় 10 
মাইল পথ অতিক্রম করিবে । কাজেই, চিত্র হইতে দেখ! যায় যে, ৮ এরূপ একটি বিন্দু 



৪১৬ সহজ বীজগণিত 

যাহার ভূজ যত মাইল ( এস্থলে, 10 মাইল ) স্থচিত করিতেছে, এ বিন্দুর কোটি, উক্ত দূবত্ত 
অতিক্রম করিতে 7 এর যত সময় ( এস্থলে, 9 ঘণ্টা ) লাগে, তাহা স্থচিত করিতেছে । 

০০ সরলরেখাটি অঙ্কিত কর এবং উহাকে উভয়দিকে বদ্ধিত কর। তাহা হইলে, 
০7 ই এরূপ একটি সরলরেখা, যাহার উপরিস্থিত যে কোন বিন্দুর তুজ-কোটিই 7 এর 
ভুজ-কোটির অনুরূপ সম্বন্ধে আবদ্ধ । 

এই সরলরেখার উপর অন্ত একটি বিন্দু, 0, লইয়। দেখা বাইতেছে বে, উহার ভুজ 
6 মাইল, এবং কোটি 1 ঘণ্টা 19 মিনিট সময় নির্দেশ করিতেছে ; কিন্তু আমর! জানি যে, 
এ ব্যক্তি 1 ঘণ্টা 1% মিনিটে 6 মাইল পথ অতিক্রম করিতে পারে । কাজেই, ৫ বিন্দুটিও 
উপরিলিখিত সর্তগুলি পূরণ করিতেছে । 

তন্দ্রপ, এই সরলরেখাঁর উপর আর একটি বিন্ুঃ 78 লইর! দেখা যাইতেছে যে, 
উহার ভূজ 90 মাইল, এবং কোটি, 4 ঘণ্টা সময়, নির্দেশ করিতেছে । কিন্তু আমরা 
জানি যে, প্র ব্যক্তি 4 ঘণ্টায় 90 মাইল পথ ভ্রমণ করিয়া থাকে । অতএব, 4 বিন্দুটিও 
উপরিলিখিত সর্তগুলি পুরণ করিতেছে । : 

এ রেখার উপরিস্থিত অন্যান বিন্দুর বেলায়ও অনুরূপ যান উপনীত হওয়া যাঁয়। 
কাজেই, ০7 সরলরেখাই নির্েয় লৈখিক চিত্র । 

এই লেখ হইতে, 73 কোন্ নির্দিষ্ট পরিমাণ দূরত্ব কত সময়ে অতিক্রম করিবে, তাহা! 
অবিলম্বে জানা যাঁয়। দৃষ্টান্তত্বরূপ, যদি কোন বিন্দুর ভূজ 13 মাইল দূরত্ব স্চিত করে, 
তাহ! হইলে, চিত্র হইতে দেখা যাঁধ বে, এ বিন্দুর কোটি 9 ঘণ্টা 86 মিনিট সময় নির্দেশ 
করিতেছে $ অতএব, বুঝা যাইতেছে যে, 73, 9 ঘণ্টা 96 মিনিটে 18 মাইল দূরত্ব অতিক্রম 
করে। 

আবার, 9, কোন্ নির্িট সময়ে কত মাইল দূরত্ব অতিক্রম করিবে, তাঁহাও এই 
লেখ হইতে নির্ণীত হইতে পারে। ৃ্ান্তববরূপ, যদি এ লেখস্থিত কৌন বিন্দুর কোটি 
৪ ঘণ্টা 4 মিনিট সময় স্থচিত করে, তবে স্পষ্টই এ বিন্দুর ভূজ 1 .ভাইল দূরত্ব স্থচিত 
করিবে। অতএব, বুঝা ধাইতৈছে যে, 7, 3 ঘণ্টা 94 মিনিটে 1? মাইল পথ অতিক্রম 
করিবে । 

টীকা । ০7 সরলরেখাটিকে 7 এর ' গতি- নিবূপক রি (০0০৪ 67210)0)) 

বলে। 

« উদ্দা, 8. যদি এক ইঞ্চির দৈথ্য 25 টি দৈথ্যের সমান হয়, তবে 
দেখাও যে, এরূপ একটি সরলরেখ! অঙ্কিত করা যায়, যাহার উপবিস্থিত যে কোন বিন্দুর 
ভূজ যত সংখ্যক ইঞ্চি, সুচিত করিবে, প্র বিন্দুর কোটি উহার সমাঁন দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট 
সের্টমিটারের সংখ্যা নির্দেশ করিবে । 



লেখাবলী ও উহাদের ব্যবহার ৪১৭ 

এই চিত্র (বা, সরলরেখা ) হইতে, (1) 10 ইঞ্চিতে কত সোর্টিমিটার, এবং 
(7) 15 সের্টিমিটারে কত ইঞ্চি হইবে, তাহা নির্ণয় কর। 

ধর, 05 এর উপরিস্থিত ছোট বর্ণক্ষেত্রের এক বাঁহুব দৈর্ধ্য “এক ইঞ্চি” এবং 
0” এর উপরিস্থিত ছোট বর্গক্ষেত্রের এক বাহুর দৈর্য “এক সেন্টিমিটার (সে, মি.) 
সচিত করিতেছে ; এবং এতদনুস্ণে, নিষ্প্রদশিত চিত্রটি অস্কিত হইয়াছে । তাহা হইলে, 
0% এবং ০% এর পার্স্থিত অক্কগুলির অর্থ সুম্পষ্ট | 

যেহেতু, 1 ইঞ্চি 25 সেন্টিমিটার, অতএব, ৪ ইঞ্চি _ 20 সেন্টিমিটার । সুতরাৎ 
উপরিস্থিত চিত্রে, 7 এরূপ একটি বিন্দু, যাহার ভুজ যত ইঞ্চি দৈর্ঘ্য হুচিত করিতেছে, 
পী বিন্দুর কোটি উক্ত দৈর্ঘ্যের ভিতর যত সেন্টিমিটার আছে, তাহার সংখ্যা নির্দেশ 
করিতেছে । 

একটি সরলরেখা দ্বার! 0, 7 
যুক্ত কর, এবং উহাকে উভয়দিকে 
বর্ধিত কর। তাঁহা হইলে, উহ এরূপ 3০177777577 
এক সরলরেখ! হইবে, বাহাঁর উপরি- । 
স্থিত যে কোন বিন্দুর ভূজ-কোটিই ' রন 77577572571 

7» এর তুজ-কোঁটির অনুরূপ সম্বন্ধ 77777777775 
আবদ্ধ । 

এই সরলরেখার উপর অন্ধ এক £ 
বিন্দু 0 লইয়া দেখা যায় যে, উহার ই |77_ 

, ভুজ 1% ইঞ্চি, এবং উহার কোটি 30 হু 
সেন্টিমিটার দৈর্য স্থচিত করিতেছে । 
কিন্তু, আমরা জানি যে, 1% ইঞ্চি -90 777777777 
সে. মি.; কাজেই, 0 বিন্দু 2৫ 
উপরিলিখিত সর্ত পূরণ করিতেছে। 

এই সরলরেখার উপর, অপর 

আর এক বিন্দু 7 লও); দেখা যায় 
যে, ইহার তুজ 2 ইঞ্চি, এবং কোটি 

শি 

& সেন্টিমিটার স্থচিত করিতেছে । ০ ৯1355925857 78 
কিন্ত আমর! জানি যে,  ইঞ্চি_5 সে. মি.) অতএব, 78 বিন্দুও উপরোক্ত সর্ত 
পূর্ণ করিতেছে। 

বী--২৭ 
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এইরূপে দেখান যাইতে পারে যে, এই সরলরেখার উপরিস্থিত ষে কোন বিন্দুই 
উপরোক্ত সর্ত পূরণ করিবে । অতএব, ০7 ই নির্ণেয় সরলরেখা । 

উক্ত লেখ (অর্থাৎ, ০7৮ সরলরেখা ) হইতে আমরা, 'কোন নির্দিষ্টসংখ্যক ইঞ্চি 
কত সেন্টিমিটারের সমান, তাহ! অবিলম্বে নির্ণয় করিতে পারি। দৃষ্টান্তত্বরূপ, চিত্র হইতে 
দেখা যাঁয় যে, যে বিন্দুর ভূজ 10 ইঞ্চি নির্দেশ করে, তাহার কোটি 2 সোর্টিমিটার নির্দেশ 
করে; কাঁজেই, বুঝা যাইতেছে যে, 10 ইঞ্চি দৈর্ঘ্য 95 ফে, মি. দৈর্ঘ্যের সমান | 

আবার, উক্ত লেখ হইতে আমরা, যে' কোন নির্দিষ্টসংখ্যক সেন্টিমিটারের দৈর্ঘ্য 
কত ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের সমান, তাহাও নির্ণয় করিতে পারি। দৃষ্টান্তস্বরূপ, এ সরলরেখাঁর 
উপরিস্থিত যে বিন্দুর কোটি 15 সে. মি. স্থচিত করে, সেই বিন্দুর ভূজ, স্পষ্টই, 6 ইঞ্চি 
স্ুচিত করে । কাজেই, বুঝা যাঁয় যে, 15 সে. মি. দৈর্ঘ্য, 6 ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের সমান । 

. - টীকা । ০7 সরলরেখা হইতে, কত ইঞ্চি কত সেন্টিমিটারের সমান, বা কত 
সের্টমিটার কত ইঞ্চির সমান, ইহা জান! যাঁয় বলিয়া, উক্ত সরলরেখাঁকে- “ইঞ্চি 
সো মিটার, পরিবর্তক লেখ (10017-00100177666 005 67980]) 58101) ) 

বলা হয়। 
উদ্দা, 4. 4 ও 7 পরপর 30 মাইল দূরবন্তী দুইটি ষ্টেশন। 7 4 হইতে 7 

অভিমুখে ঘণ্টায় 5 মাইল গতিতে যাত্রা করিয়াঃ ছুই ঘণ্টা পরে পথিমধ্যে এক ঘণ্টাকাঁল 
বিশ্রাম করিল এবং বাকী পথ ঘণ্টায় তিন মাইল গতিতে যাইবে বলিয়া পুনরায় রওনা 
হইল। 77, 4 হইতে যাত্র! করিবার 9 ঘণ্ট। £0 মিনিট পরে, 0, 7 হইতে 4 অভিমুখে 
১ £ মাইল গতিতে চলিতে লাগিল । 7 এবং 0, কখন্ এবং কোথায়, একত্রিত 

? ৰ 
ধর, 0 অক্ষরেখার সমাস্তর 47 রেখাস্থিত ছোট বর্গক্ষেত্রের এব বাহুর দৈর্ঘ্য 

“এক মাইল? দূরত্ব, এবং 02 অক্ষরেখার সমান্তর 8: রেখাস্থিত ছোট বর্গক্ষেত্রের এক: 
বাহুর দৈর্ঘ্য 40 মিনিট” সময় নি্দিশ করিতেছে । তাহা হইলে, পরবত্তী পৃষ্ঠায় প্রদত্ত 
চিত্রের 47 এবং 747 রেখাছয়ের পার্বস্থিত অস্কগুলির অর্থ সুস্পষ্ট । « 

(7) ০, এ হইতে রওনা হইয়া ঘণ্টায় & মাইল গতিতে, ছুই ঘণ্টায় 10 মাইল পথ 
গমন করিল। অতএব, 0 যদি এরূপ একটি বিন্দু হয়, যাহার ভূজ ও কোটি যথাক্রমে 10 
মাইল এবং 9 ঘণ্টা নির্দেশ করে, তাহা হইলে, 40 সররেখাই এর রথ ছুই ঘণ্টার 
গতি-নিরূপক লেখ হইবে। 

॥ তৃতীয় ঘণ্টায়,-7৮ এর গতি-নিরূপক লেখ এইদধপ রে যে, উহার উপরিস্থিত যে 
কোন বিন্দুর চ্ুজই সর্ধবদ! 10 মাইল নির্দেশ করিবে; কারণ, এই ঘণ্টায় ০ স্থির হইয়া 
বিশ্রাম করিতেছিল; কাজেই, উল্লিখিত চিত্রে, 07 সরলরেখাই ৮ এর তৃতীয় ঘণ্টার 
গরতি-িরপক ( অথবা, 7 এর বিশ্রীমের ) লেখ হইবে। 
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তৃতীয় ঘণ্টার পর, 7১ ঘণ্টীয় 3 মাইল বেগে চলিতে আরম্ভ করিল। অতএব 
চিত্রে, 7)7/, 6 মাইল পথ, এবং 777, 9 ঘণ্টা সময়, নির্দেশ করিলে, 1077 সরলরেখাই 
7 এর তৃতীয় ঘণ্টার পরবর্তী সময়ের গতি-নিরূপক লেখ হইবে। 
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তে 9 ঘণ্টা 4) মিনিট কালব্যাঁপী জই, চিত্রে, 2% সরলরেখ্ধকে 0 এর" 

স্বতুরাং, :407)77, এই ভগ্ন-সরলরেখাই 7 এর গতি-নিরূপক “সম্পূর্ণ লেখ, হহটব। 

বিশ্রামের লেখ বলিয়া কল্পন! করা ঘায়। 

(1) 7৮, 4 হইতে যাত্রা করিবার ৪ ঘণ্টা £0 মিনিট পরে, 0, ৪ হইতে রওনা 
হইল। কা 

তৎপরে, 0, 7 হইতে 44 অভিমুখে ঘণ্টায় 4 মাইল বেগে চলিতে আরম্ত 
অতএব, চিত্রে, ৫ বদি এরূপ একটি বিন্দু হয় যে 771 ও 1৫ রেখায় ষথাফ্রমে ৪ মাইল 
পথ ও 9 ঘণ্টা সময় নির্দেশ করে, তাহা হইলে স্পষ্টতঃ, 7৫ সরলরেখাই 0 এর গতি- 
নিরূপক লেখ হইবে । . . 
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(৮1) ধর, এই ছুইটি লেখ (অর্থাৎ, ৮ এর গতি-নিরূপক “সম্পূর্ণ লেখ এবং 0 এর 
গতি-নিরপক লেখ) এন বিন্দুতে ছেদ করিল। .?7 হইতে 473 এর উপর 777 লম্বি 
অস্কিত কর, এবং বণ্খ কে বদ্ধিত করিয়! 77 রেখার সহিত 7 বিন্দুতে মিলিত ক্র। 

অতএব, পরিষ্ষাররূপে বুঝা যাইতেছে যে, 77% দ্বারা নির্দিষ্ট সময়ে, 7১, 7 
অভিমুখে 47 দ্বারা সুচিত দূরত্ব, এবং 0, 4 অভিমুখে 77 (অর্থাৎ, 77) দ্বারা সুচিত 
দুরত্ব, অতিক্রম করিয়াছে ; এবং কাঁজেই, তাহারা এই সময়ে মিলিত হইয়াছে । « 

সুতরাং, তাহাদের সাক্ষাতের নির্ণেয় শময় -177% দ্বারা নির্দিষ্ট সময় - এর 
রওনা হওয়ার 5 ঘণ্টা 40 মিনিট পরে ) 

এবং 4 হইতে সাক্ষাতের স্থানের দূরত্ব 4. দ্বার! নির্দিষ্ট দূরত্ব _18 ম!ইল। 

, টাকা 1. যেহেতু, 1777 রেখ! 3 ঘণ্টা সময় স্বচিত করিতেছে, অতএব, 7 হইতে 

0 এর রওনা হওয়ার 3 ঘণ্টা পরে, 7 এবং 9 মিলিত হইয়াছে । | 

টাকা 2. 7, বিন্দু দিরা অস্কিত 0: রেখার সমান্তরাল রেখাটি লেখ দুইটিকে 
9 ও গ্াবিন্দূতে ছেদ করিয়াছে (চিত্র দেখ)। যেহেতু, 41, 4 ঘণ্টা 10 মিনিট 
সময়, এবং 9গা, 10% মাইল দূরত্ব স্থচিত করিতেছে, অতএব, পরিষ্াররূপে বুঝা যাইতেছে 
যে, ৮ এর রওনা হওয়ার পর & ঘণ্টা 10 মিনিটের সময়, 7 ও 0 এর মধ্যে 10$ মাইল 
ব্যবধান রহিয়াছে । 

প্রশ্নমাল। 191 

: 1. দুগ্গের মূল্য দের প্রতি পাঁচ আনা করিয়া লইলে. ঠ সের পধ্যস্ত দুগ্ধের মূল্য 
নির্ণয় করা যায়, এরূপ একটি 'মূন্য-নিরূপক লৈখিক চিত্র” অস্কিত, কর। - চিত্র হইতে 
8 সের ঠ ছটাঁক দুগ্ধের মূল্য, এবং দশ আনা নয় পাইতে কত পরিমাণ দুগ্ধ পাওয়! যায়, . 
তাহা নিরূপণ কর। 

&. ফজলি আমের মূল ডজন প্রতি এক টাক! ছুই আনা হইলে, 30টি পর্য্স্ত 
_ আমের মূল্য নির্ণয় 'করা যায়, এরূপ একটি 'মূল্য-নিরূপক লেখ” অস্কিত কর। লেখ হইতে» 
1টি আমের মূল্য, এবং  টাঁকা 19 আনা 6 পাইতে কত আম পাওয়া যায়, ভাহা নির্য় 

 কর। 
8, কোন ব্যক্তি নট & মাইল হিসাবে গমন করিলে, তাহার 'গতি-নিরূপক 

লেখ” অক্কিত কর। লেখ্ হইতে, 18 মাইল যাইতে তাহার কত সময় লাগিবে, এবং 48 
ঘণ্টায় তিনি কত মাইল গমন করিবেন, তাহা নির্ণর কর। | 

&. 'এক'হাত', দেড় ফুটের সমান হইলে, একটি 'হাত-ফুট পরিবর্তক লেখ” 
- অঙ্কিত কঁর। লেখ হইতে, ঠ£ হাতে কত ফুট, এবং 6? ফুটে কত হাত, তাহা নির্ণয় কর। 
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5. 4, কোন নির্দিষ্ট স্থান হইতে এক নির্দিষ্ট দিকে, ঘণ্টায় 8 মাইল গতিতে যাত্রা 
করিল; এবং 2, 4 এর এক ঘণ্টা পরে প্র স্থান হইতে এ দিকেই, ঘণ্টায় ঠ মাইল 
গতিতে যাত্রা করিল। 4 এবং 7 এর 'গতি-নিরূপক লেখ' ছুইটি অঙ্কিত কর, এবং উহ! 
হইতে, 7, 4 কে, কোথায় এবং কোন্ সময়ে ধরিবে, তাহা নির্ণয় কর। 

6. 44 এবং 7, ৪0 মাইল দূরবর্তী দুইটি ষ্টেশন । 7০, 4 হইতে 7 অভিমুখে 
ঘণ্টায় ৪ মাইল গতিতে, এবং 0%7 হইতে 4 অভিমুখে ঘণ্টায় এ মাঁইল গতিতে, একই 
সময়ে যাত্রা করিল। 7 এবং 0 এর 'গন্তি-নিরপক লেখ' ছুইটি অঞ্ষিত কর। লেখ 
হইতে, উহারা কোথায় এবং কোন্ সময়ে মিলিত হইবে, তাঁহা নির্ণয় কর। . 

৭, পধ্চাশটি একই জাতীয় বস্তর মূল্য 3 টাঁকা আনা হইলে, 80টি পর্য্যস্ত বস্তর 
মূল্য নির্ণয় করা যায়, এরূপ একটি 'মূল্য-নিরপক লৈথিক চিত্র অষ্কিত কর। উহা 
হইতে, 19টি বস্তর মূল্য এবং 9 টাঁকা ? আনায় কতটি বস্তু পাঁওয়া যায়, তাহা নির্ণয়কর । 

& 1 কিলোগ্রাম পাউণ্ড হইলে, এরূপ একটি “কিলোগ্রাম-পাউগ্ 
পরিবর্তক লৈখিক চিত্র' অর্ষিত কর, যাহা হইতৈ 15 পাঁউণ্. পধ্যন্ত ওজনের তুল্য 
'ওজনবিশিষ্ট কিলোগ্রামের সংখ্যাও নিরূপণ করা যাঁয়। এই চিত্র হইতে, 11 পাঁউণ্ড কত 
কিলোগ্রামের সমান, তাহ! নির্ণয় কর। ণ 

9. এক ব্যক্তি ঘণ্টায় % মাইল বেগে তিন ঘণ্টা কাল ভ্রমণ করিবার পর, দেড় 
ঘণ্টা বিশ্রীম করিয়! পুনরায় ঘণ্টায় আড়াই মাইল বেগে চলিতে লাঁগিলেন। তাহার 
ভ্রমণের গগতি-নিবূপক লেখ? অঙ্কিত কর। 

10. এক ব্যক্তি, 7 হইতে 0 অভিমুখেঃ ঘণ্টায় 4 মাইল বেগে চলিতে লাগিলেন । 
তিন ঘণ্টা পরে, তিনি তীঁতার মত পরিবর্তন করিয়া পুনরায় 7 অভিমুখে ঘণ্টায় ৪ মাইল 
বেগে ত্যাবর্তন করিতে লাগিলেন। এইরূপভাবে দুই ঘণ্টা কাল চলিবাঁর পর, পুনরায় 

' কীহার মত পরিবপ্তিত হইল ; এবং তিনি 0 অন্ভিমুখে, ঘণ্টায় ? "মাইল বেগে দৌড়াইতে 
লাগিলেন। তাঁহার গতি- নিরূপক একটি লৈখিক চিত্র অস্কিত কর। 

11. কোর্ন*এক রাস্তার উপর 4, 7 এবং 0 পর পর তিনটি ষ্টেশন, এবং 4 হইতে 
7 এর দূরত্ব 6 মাইল। ০, ঠিক মধ্যান্থে, 7 হইতে 0 অভিমুখে ঘণ্টায় ৪ মাইল,বেগে 
চলিতে লগিল ; এবং 7) অপরাহ্ণ দেড়টার সময়, 4 হইতে 7 অভিমুখে ঘণ্টায় 68 মাইল* 
বেগে দৌঁড়াইতে আরম্ভ করিল। উহাদের গতির লৈখিক চিত্র দুইটি অস্কিত কর ; এবং 
ওঁ চিত্র হইতে, ৪, কখন.এবং কোন্*স্থানে 0 কে ধরিবে, তাহা নির্ণয় কর। 

৬. 12. কোন ব্যক্তি £0 দিনে 60 টাঁকা ব্যয় করেন। এরূপ একটি লৈখিকঃচিত্র 
অঙ্কিত কর, যন্বারা, যে কোন নিদ্দিষ্টসংখ্যক দিনে তিনি কত 'পরিমাঁণ টাকা ব্যয় করেন, . 
ভাঁহা নিরূপণ করা যাঁয়। এই চিত্র হইতে, %৪ দিনে তিনি কত ব্যয় করিবেন, তাহা , 
নির্ণয় কর। 



৪২২ সহজ বীজগণিত 

18. বেলা! 3 টা ও 4 টার মধ্যে, কোন্ সময়ে ঘড়ির কাটা দুইটি একত্রিত হইবে, 
তাহা, লৈখিক চিত্র সাহায্যে, নির্ণয় কর। 

14. টাঁকা প্রতি ঠ পাই করিয়া আয়-কর (1090109-68%) ধার্য আছে। এরূপ 

একটি লৈখিক চিত্র অঙ্কিত কর, যদ্দারা 8000 হইতে 5000 পর্যন্ত টাকার আয়-কর 
নির্ণয় কর! যাঁয়। এই চিত্র হইতে, কত পরিমাণ আয়ের আয়-কর ৪5 টাঁকা, 
এবং 4850 টাক। আয় হইলে, কত আয়-কর দিতে হইবে, তাহা নিরূপণ কর। 

15. কলিকাতা হইতে রাণাঁঘাটগামী একখানি এএক্স প্রেস রেলগাড়ী” (90998 
6810) এবং নৈহাটি হইতে কলিকাঁতাঁগামী অন্য একখানি স্থানীয় (০০81) রেলগাড়ীর 
বিভিন্ন ষ্টেশনে আগম ও নির্গমের সময় নিক্নে প্রদত্ত হইল। রেলগাড়ী দুইখাঁনির 
প্রত্যেকটি বরাবর সমবেগে চলিতে থাকিলে, এবং স্থানীয় গাড়ীখানি (1908] (:810), 
'নৈহান্ট হইতে কলিকাতার মধ্যবর্তী প্রত্যেক ষ্টেশনে এক মিনিট করিয়া থামিলে, উহার! 
কোথায় এবং কোন্ সময়ে, পরস্পরের সহিত মিলিত হইবে, তাহা নির্ণয় কর। 

কলিকাতা হইতে মাইলে ছাঁড়িবার 
নিরূপিত দুরত্ব £ সময় ঃ 

£6 রাণাঘাঁট 17-56 
24 নৈহাটি 16-94 
2 কাকিনাড়৷ 16-99 

19 শ্যামনগর 16-86 
17 ইছাপুর 10-42 1 
16 পল্তা ” 16-45 । 

* 14 ব্যারাকপুর 16-49. 
18 টিটাগড় . 16-538 
1% খড়দহ $ 16-5 
10 সোদপুর 17-2 

9 আগরপাড়া 17-6 

৪ বেলঘরিয়৷ 17-11 

& দমদম ॥. ».1-19 
কলিকাতা! 17-81  16-49 

[73. 0. প্র. পরীক্ষা 1999] 
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হুচক-নিয়মাবলী (88৮৮5 ০01 [1701095) 

188. স্নহভভ1 2 যত উৎপাঁদকের প্রত্যেকটিই & হইলে, শ্রী 
উৎপাঁদকগুলির গুণফলকে % দ্বারা সুচিত করা হয়। [ নিয়ম 16] 

অতএব, % একটি অখণ্ড রানি (& 7098169 105989)) হইলে, &% এর 

অর্থ নিরূপণ করা অত্যন্ত সহজ । 

189. স্ুভ-্ক-ন্নিজসস্ম ও ভুদকললম্ত্নে ন্নির্লীভ ল্নিচ্কাত্ড- 

সম্মুহ £ % ও % যে কোন ছুইটি অখণ্ড ধনরাশি হইলে, প্রমীণ করিতে হইস্ঘব যে, 
৫77৮ ১৯৫21 ল 277৮778, 

যেহেতু, ৭:5৮ 0.0.0.০,০০০০০০০০০০০০০১০, ?/-সংখ্যক উত্পাঁদক পর্য্যস্ত, 

এবং চে 7 045,৫০০ ০. ০০০০০০০০০০০ 7-সংখ্যক উৎপাদক পত্যস্ত, 

0৮৮ ১৫ 0৫৮ ল (০,০০০, ,....... 7৮-সংখ্যকন্উৎ্পাদক পর্যস্ত) 

১৫ (9..৫.৫...,.....%-সংখ্যক উৎপাদক পর্যন্ত), 

5 0,%.0,০.6..০......(%/+?%)-সংখ্যক উৎপাদক পর্যন্ত 
্ লি 07571, 

ইহাঁকেই ফৃচক- নিয়ম (0796% 7.8) বলে। 

জন্ুদি, 1. % % এবং £ এর প্রত্যেকে যে কোন অখণ্ড ধনরাশি হইলে, 
2৮৮ ১27৮ ১০ 5 ০৯০7৮79), 

, 

কারণ, ০7৮ ৮ 0% ল 077% 7 ০০ 7৮ ১৫৯ ৮2 07517 ১৫:৫০ সন 00157172072 

৯৯২ক7%০ 777 ৬ -% ২ 
7) ২০ 70 ২৮ ২,

 ০, 77৮17111017" 
**০ 

এইরূপেঁঃ 0% ১৫:০৮ ১৫:৫০ ১৫ ৫ ১৫ *-*০ ৪ 02৮+7৮++৫7 

অতএব দেখা যার যে১ কোন সংখ্যার কতকগুলি বিভিন্ন শক্তির গুণফপ, এ 
সংখ্যার এরূপ এক শক্তি, যাহার শ্চক প্রদত্ত শক্তিগুলির স্চকের সমষ্টির সমান। 

অন্ুুদি.*. %.ও % যে ফোন দুইটি" অথণ্ড ধনরাশি, হইলে, 
*. (০৮৮) _ ৮ হইবে । 

কারণ, (02%)7% » 077৮ ১৫:07 ১৫:07 ১৫ ০০০০০, %-সংখ্যক উৎপাদক পর্যস্ত 
_ পচাগিচাগিত,------খ্যক পদ পত্যন্ত [অনুসি, 1] , 
রি 00787, ক 
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অন্ুদি. 8. 7 ও % যে কোন ছুইটি অখণ্ড ধনরাশি এবং ?% ১৯ % হইলে, 
07-07-27৮7 হইবে | 

কারণ, ৫7৮% ১ ০/৮- ৫ ৫৮-%)+% _ ০% [কারণ %৮-% একটি অখণ্ড ধনরাশি] 

190. 7৮ ও 7% এল্ল তে কানন শ্রন্কাল্র মান্নেল জন্যই 
০7৮১27০757০ নভ্য হইন্বে ল্য প্রতিমা লই €্ষোন্ন 
হখ্যাল্র ভ্ল্বাম্প ও হংপাক্ঞন্ সুড্্কন্বিম্শিশ স্পভ্তিতগভ্লিক্র 
অর্থ ন্নির্গজ ও ৪ 

2) 

॥ (7) ? ও ? যে কোন ছুই অথগ্, ধনরাশি হইলে, &৭ এর অর্থ নির্ণয় কর £ 

যেহেতু, % ও % এর যে কোন মানের জন্যই ৫% * ৫%- ০%৮+% হইবে,,অতএব, 

?/ ও % এর প্রত্যেকের পরিবর্তে £ , ৰসাইয়া, 

?) 2) 2) ॥ 2) 2) 

04৯০৫ ৫4 এ টি 3 
2 2) 2), ?) 

তদ্রুপ, %&৭ ০৫৫ %%৭ ৯০৫ ৯৫৫ চা ; ইত্যাদি, ইত্যাদি । 
2) 4) ঞ) 

অতএব ৫৫ ৫৭ ০৭৮. ?-সংখ্যক উৎপাদক পর্যাস্ত₹(৫ £)৭- ৫০) 

অথবা (৫ ৫) - ৫, 

কাজেই, রগ » ৫৮ এর ৫-তম মূল (৫% ₹০০$) সথচিত করিতেছে ;' 

| স্তরাং, & « ৫10৮. ৰ 

অন্ুমি,। উপরোক্ত ব্যাখ্যা হইতে, স্পষ্টই, টি ৫) ্ষ ০: 2/০১ 2 মন 2/৫১ 

ইত্যাদি । 
সাধারণভাবে প্রকাশ করিলে, ০% -%/৫, 

টাকা। হচক-নিযমাহ্সারে, সহজেই বুঝা ধায় যে, .. : 
রগ 

ত 4 

প্র 8828822 তে ?-সংখ্যক উৎপাদক পর্য্যস্ত- চি, 
গু 2) খু. 

কাঁজেই, &৭ কে 6৭ এর ?-তম শক্তি, অর্থাৎ (৫/) বলিয়াও মনে করা / 
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স্থতরাং, ৫৫ কে ৫ এর ?-তম শক্তির ৫-তম মূল, অথবা % এর ৫-তম মূলের 
£-তম শক্তিঃ এতছুভয়ের যে কোন রূপেই ব্যাখ্যা কর! ঘায়। 

(1) ৫০ এর অর্থ নির্ণয় করা : 

যেহেতু, % ও % এর সকল প্রকার মানের জন্যই &% % ৫ ৫/%+%১ 
অতএব, % এর পরিবর্তে 0 বসাইয়া, 

ৃ ৫০ ৯৫৮-০০+% 0৭) ০, -০%৮-৮৮৯]., 

অতএব, যে কোন সংখ্যাকে 9 শক্তিতে উন্নীত করিলে, উহার মাঁন 1 
(10165) হ্ইবে | 

(1) % যে কোন অখণ্ড ধনরাঁশি হইলে, -% এর অর্থ নির্ণয় করা £ 

যেহেতু, %৮ ও % এর সকল প্রকার মাঁনের জন্যই ৫% * ৫% _ ০%+% হইবে, 
*. অতএব, ?%% এর পরিবর্তে -% বসাইয়া, 

৪ 0-% ১৫:07 ০ 0-%1% » 2০ ₹] 7 

০০ ৯, এবং ০৮ রর ূ 

অন্ুুসি.। অতএব, % ও % এর সকল প্রকার মানের জন্যই &% + ০% ০০7 
হইবে । 

০7 রি ্ 
কারণ। %-৮০৮- এইজ 22৯ 

উদ্দা, 1. 3$ এর মান নির্ণয় কর। 
ঠ 5 ঞ শ্ঠ 

এ ৪8 (২9), -9৮ ০38. 

] 

উদ্দা. %.+ £-* এর মান রি 
ড রিট] ০ 

* নু 
4 ০ 

রি -প*- 2 

উদ্দা, 8. গুণ.কর £ 
ভি এ. £ 77 

»:৯/০৪১, ঠে ২/৫-5 এবং ' ০৪ 

নির্ণেয় গুণফল ৫৭ * এ ৮ 0-£ ১৫৪ 
51১.--5 +2-8+3 তি 
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প্রশ্নমালা 102 

ভগ্নাংশ অথবা খণাত্মক স্চকবিশিষ্ট আকার বর্জন করিয়।, নিয়লিখিত রাঁশি- 
গুলিকে প্রকাশ কর £ 

৮ 5 _৪ 3 _ প্র 
ক মে 9, 2 8 8. 4, 2 £ ১৮৪৫ £ 

এ 

/ শি স্প্ছ সস টি 42 মত 

চ,87৮-2 ৮12 ৩, 6. 2 2 -8৫ £. ০ 5--90 হ 

8, 2/22-৮ 272. 9512714৮4৪০ 10, 22০ 4 22/-5, 

মূলচিহ্নঃ বা খণাত্মক সুচকবিশিষ্ট আকার বর্জন করিয়া, নিয্লিখিত রাঁশিগুলিকে 
প্রকাশ কর ঃ 

8১ 

1 
41, (3/2)7, 19, (6) রি 15. 3০2" 

4 তেনে 5. 6৮ (2/০)-, পু 716. £/-5 (4৫) ১৮৮ 

নিয়লিখিত রাঁশিগুলির মান নির্ণয় কর : 
রর 8 2 3 ৮ 

1 ক 18. ৪5. 19. 95. ' 0. 1065, 

টি ] ২ শু রত | 
24,891. 2, 22, 6-হ" 25, (195) 24, (ভার) ্ 

-& ্ ০:2৮7 2103৮ 8? | রি 
22. (ভব) 26. সরল কর রি 251৮7 56% 

| [কলিঃ প্রবেশিকা, 1874.] 

0০191. শ্রসাম্প ক্ল্লিতে হুউইন্লে ন্নেগ ৫ ঞ্ঞন্নথ 2 এন্ল হন 

্ষান্ন আর্লেক্র ভ্ন্াই5 (০7). 27৮৮ হইলে । 

() ধর, % একটি অথগ্ড ধনরাশি। তাহা হইলে, বি বোন হানিহ ই 
না কেন, সকল ক্ষেত্রেই 

, (৫%)% _ ০7৮ ৯৫01৮ ১৫07৮ ১৫০১১,০১১০০১০, %-সংখ্যক উৎপাদক পর্য্স্ত 
222 07577797গাচনী ০৩৩০৩৪৪৪৩৪৪ ৩৩৪৩৩৪০৪০৩ডড৬৩ £%"নংখ্যক পদ পর্য্যস্ত 

ষ্ 
্ ১৫1 হু ৫275, নু 
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(1) ধর, % একটি ধনাত্মক ভগ্নাংশ+ যাহা প্র এর সম
ান ; এবং ? ও এ এর 

প্রত্যেকটি একটি অখণ্ড ধনরাশি। তাহ! হইলে, 

(৮). (৮) - :/(৮) [নিয়ম 190, (0) ,. 

-/0%% [0) হইতো! 

হি 0, [নিয়ম 190, ($)1 

ধনাত্মক বাশি । তাঁহা হইলে, 

(৫৮৮-৫৮)-৮-(৮) [নিয়ম 19001) 
টা 2 [() এবং (1) হইতে] 

০ 21) [নিয়ম 190১ ()3)] 

৮ 0120-9) পল 07578, 

স্ুৃতরাৎ, প্রতিজ্ঞাটি প্রতিপন্ন হইল। 

192. % ০ একাল ল্লাম্পিই হউন লা ০ম? শসা 

, স্লিভ হইছে ক 2৮৮৮ ৫০৪)", 

(8 ধর, % একটি অখণ্ড ধনরাশি। তাহা হইলে; 

৫%% _ (৫.০.০. .-----*৮৮সংখ্যক উৎপাদক পধ্যস্ত) ১ 

| ৮ (৮,৮.০. ......১১১৮-সংখ্যক উৎপাদক
 পধ্যস্ত) 

_(.০).০ট. ........%এসংখ্যক উৎপাঁদক পর্যন্ত) * 

লু (৫৮)%, 

(ম) ধর, £' একটি ধনাত্মক ভগ্নাংশ, যাহা % এর সমান) এবং 2 ও ৫,এর 

প্রত্যেকে একটি অথ
ণ্ড ধনরাশি ॥ তাহা হইলে, %%৮% 

এর পরিবর্তে £ বসাইয়া, 
ঠ 

2৫৪৮৭ ও ও ৪৫-(58৮৪), 

* :092)৮6 ৪)? [0) হইতে] 
লু 0) ১৫ ৮০ রী [নিয়ম 1891 

(৫৮০) ১ [0) হইতে] 

. ৮০ (৫৪) ৫ ) সুতরাং গম্ঠ*- (৫8), 
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ধনাত্বক রাশি। তাহা হইলে, 

07:0% সন ৫-20-% 

_ 4. রা 
৮5 [নিয়ম 190, (1)] 

চিত ৬:15, 

(৫9), [6) এবং (1) হইতে] 

(৫৪) [নিয়ম 190, (87)] 
৮ (৫৮)%, 

. অতএব, প্রতিজ্ঞাটি প্রতিপন্ন হইল । 

অনুসি,. 1. রঃ ৮007 -৪%(৮)- (৮-:)" শ | ). 

অন্ুনি, 2. 07070 _ (&)7%০% _ (৫%০)% 3 

সাধারণভাবে, 078%%৫%---** » (৮৪০৫-***)%, 

193. স্পুর্্ব্তী নিক্সস্ম হুইন্রিভে শ্রন্ভিশ্াল্স শাতিভভী- . 
ছুত্সেল অতো £ 

উদ্দা, %£. সরল কর: (৫৪$)-২, 

(6528) (৫৪)-8 র্ (8) 

০98] ১ 28৮8) নি ০-6৮-%৭ 

উদদা, 2, সরল কর; ২/০-2৮ % 3/2৮-5, 

২/৫-2৯-(৫-2চ)8 -(৫-2)8 ৯ ঠ8-০-২৮ই ও 
255 খু টু শু ্ঃ 

এবং 2/৫৮-১ - (98-3)8:- ৫3 ৮৫ (৮-9)5 708৮2, 

ন্বতরাং প্রদত্ত রাশি-০-:68 * ৫৪৮ 

৮০-58-৮৫1৮, 



সরল কর £ 

৮) ছু) 873 নি _- 0260 ১0 22৮0 06 

8-$7-878 হ-স্ এ জট 
4 

লু 26০০ £ লু 0,60- টু 

সরল কর 

৪২০ 

* রি --2 
1. (৩৯), £. (৫-888)8 8. (4-85-৪) 

4৪ - .& চিনির ৪ 4 টা 

4, (65৬8) 8, 5. (3/৮৯)*- 8, (5/০5-8) 

7. /০2:4/০-১, 8.. ২+/৫-3৮2 ৮ 2/৫১৮-৪, 

পু ২৩: 7 £ শোর ? 

9.১ ৬/০-5/ * ৬/০ £/75. 10. (8০5 + 972-9)8$.৮৮ 

11. (642৯ + গণ ৪)78, 12. 2/০৪-০০-* ৯ 5৬/০৪/4০0৪. 

195. ১/০-$৮০৯ +$/০৯৮০-২, 

টিরিরেরা নার 5 2192 রন 9775 -”5 

14. ১/০৮-০১ ৮ (4৩৮56-5)-৮, ১5. (৪) +(4-৯ঠ5) 
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194. ন্বিব্রিঞ্র শদ্গহল্রপহ্মালা। 

উদ্দা, 1. ০+৮+০+3০৮ 482৮৯ কে গ্র্উট + ০8 +০$ ছারা ভাগ কর। 

ভাঁজ্য ও ভাজকের প্রত্যেককে ৫ এর অধ্ঃক্রমিক নি বািড বাজি 
প্রক্রিয়া আরম্ভ কর! যাউক £ 

এ + (ঠই + 0৯) 4 8৫8৮১ + 8808 + ৮:) ০8 +$(2০ ্ ০8) 

৫ + ৮+০$0$ +০$) ঁ (১$ সপ ৮৪০ +০8) 

৪8(28 - ও), + টা $ শ ০) 

2(2ঠ - ০$) ০8688 + ঠ8০$ - ০8) 

৫$(৮% ৮৪০ 8+০$)+ রি চি 

৫868৮ ৮৪০৪ এ ০$+০$) র্ 4 ৬+০) 

$$ রি, অতএব, নির্ণের ভাঁগফল - ৫ + 9৫8০ _৫ ৫ 2 শা ০0১ 

টীকা । গুণনে কিম্বা ভাগে, এতৎসংশ্লিষ্ট রাশিগুলির প্রত্যেককে উহাদের 
অন্তর্গত যে কোন একই অক্ষরের উর্দক্রমিক বা অধঃক্রমিক শক্তি অনুসারে সাজাইয়া, 
প্রক্রিয়৷ আরম্ভ করার পদ্ধতি উপেক্ষার বিষয় নহে। এই প্রকারে সাজান, প্রত্যেক" 
ক্ষেত্রে অপরিহীঁধ্য না হইলেও,, এইরূপ করিলে লিযাি গারিরভারে নালা কর! 
যায়। 

উ্দা. 2 রানার কে চে +% 8 +০ ঘারা তাগ কর । 

ঠষ্ঠ এর পরিবর্তে ৫ %৮ এর পরিবর্তে ॥ এবং একট এর পরিবর্তে ০ ৮৮৪ 

০+08 458 _9288০ 5 

০৭ +9 409 _ 3৮০ জজ 

৮০615501785 52572528-77-42) 

| »(5$+ +28)18)1 +(/8) +( হট) -28/8 78858 -হ ট$) 

»(ত$+98+28)08508+ 2828০ 748৪ ০ ০), 



সৃচক-নিয়মাবলী ৪৩১ 

স্থতরাং, নির্ণেয় ভাগফল ৮০48 +28-288-/82৯- 2০ 
নী ৮ +28৯)+(9$-98০৮ +28), 

2 1] 777 ? 282 712 7-2 11. 

উদ্দা, 2. 22 +9হ 2 রর কে %25 --%25 %2  +6 

দ্বারা ভাগ কর। 

9 রি ঙ 1৮2 

ধর 7৯০ এবং ?%- %£ 

টি ?-- 2 ?- 1 

অতএব, 7505 -2%2 :»&2৪ ৭ 9 
ডি 

7 2 ?৮-- খু 2 শি] 

এবং 7৪055] - (2 ) 2৯2 2 
& ১ 

9-- | 

এ এইরূপ, ?)2 » 02 এবং 24 ০৮৫2: 

2% 2 ?8-- ] এ ?৮-- 1 রা 

তরাং ঙ 22 শঁ ৫. 2? ৫ 

মত নি 8৮৮ ?-- হিট, ?1-2 মি ন্ 

০2 সপ (ঠ% ঠে 4 ঠেহ 

15 41275 1195 _ (7৮৯ +192)2 _ 02752 
1৮7 _101 17)? 12 -. 177 1-1)2 

মত (৫ চি 1774 197
0)(,2 7 192. -7)7%) 

22 -- 2%% 17)? 

-- 12 47171) 7) 

| 
1৮7 £ 7১ 2 ?৮-- 2 7৮7 1 

৮ -% শ-৫& ঠে£ শঁ 02 ষ্ঠ 

উদ্দা. 4. 2 + 2৯ +(+ 29) ২/০১ *এবং ৫2 - 82 +(৫ _ ৮),/৫৮ এব 

গ. সা. গু. নির্ণয় কর। ্ 

প্রথম রাশি-০০ +৫ ৯/৫+-০%) ৯/০৮+ 25 5 + ০8৮ +2৫8চ৪২ + 282 

₹08(৫8 +82)+ 228(৫8 + 62) _ (৩ + 88)(68 + 228), 

দ্বিতীয় রাশি ৮৫5 ০4০6-৮১-৮৫ +৫8ঠ%& ₹ ৫ঠঠ৪ 75 

২০8(8+58) 58০8 +58)-(68+58008-58). ৮ 

সুতরাং যেহেতু ৫$+ঠইী এবং এই এচষ$ট এর কোন সাধারণ গুণনীয়ক নাই ; 

অতএব, নির্ণেয় গ. সা, গু, -৫$ +0% ৬. ২/০+-/০, | 
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হ)$ _(22%)$, 
2174 

উদ্দা, চ. সরল কর: 2+(2% 

প্রদত্ত লব -%+ 288 চি 87 /£ ৪ ০8৯); 

এবং প্রদত্ত হর- (৫8), 7 ($). রর (6$ + /8)1(5$)5 - (5$)(9$) 1 (9$):) 

-(৪$ +9$)(৫8$ ষ্ঠ % $+%8), 

অতএব, প্রদর্ত রাঁশি ১ 
০ +% 

উদ্দা, 6. দেখাও যে, 
রর 1 বু 1]. হিয়ার 1. স্] 

] 1 77৮1৮ 1 207৮-9 1 47 2৮7 47 27৮79 লা 26 লা টিন 

কারি 0 276 ৪ কঃ 0772 

প্রথম পদ» 27101 1207৮ + 20৮৮) টে -%৮ 40 1 71৮ 429 5 

চিরতরে রি ২৩০ ঘিতীয় পদ ০-দ172-%+2৮9) সতক্দিিত। 
09 2 9 রর 

এবং ততায় 2222-28-24 27525 ০ ---২ 

রঃ র্ 2-5(] 1227৮৮102৮1) ঠা 727 4+207% 

অতএব প্রদত্ত রাশি 
2-%% রি 0? পট ৪ 

ঠে ৮৮4 ৮ 41-007% 7 27427৮৮4007 ০-%+ 2 ০০ 

৫ বাহ % 4208 ১2 রি রি 
2754 ০7৮7 2 ্ ত 

উদ্দা, 7. ০-০.(৫০+৮-৭)-% ৫ ৯: সমীকরণটি সমাধান কর। “ 

সমীকরণটির উভয় পক্ষকে সরল করিয়া, ্ 
রঃ ছি রারারা রা 

02,025 16 2.% -1+ ইত 3 

অথবা, 1 1+ (0) 7- 1 1+ 04-2৮-2711 +(8)-2০ 

কুতরাং (৮) স্" (4৮)-2 27. 25 সম 2, 



স্ুচক-নিয়মাঁবলী ৪৩৩ 

উদ্দা. ৪. সহ-সমীকরণ দুইটি সমাধান কর £ 
৮7৮27 1 হল 7? 

রর | [কলিঃ প্রবেশিকা, 1859] *ঠ2 1,037 5 ০5 02 9 যি (9) 

প্রথম সমীকরণ হইতে, 2+৫+ ২) 7 
০+87+1-7. ৯৪, রা (3) 

দ্বিতীয় সমীকরণ দিতি 251 03218)_ ০2০ ৃ 
2/+3+8₹90.. **" -** (4) 

এখন, (8) এবং (4) হইতে, 2+%- গার * 
এবং 92+59% - 1১-0০ 

অতএব, বজগুণন প্রণালী অনুসারে, 

* টিনা 7 প্রত টার বে ৮ হত হাত 

*. -15+12 -18+15 9-32 

অথবা, এ -]. স্থতরাত £-3 এবং ৮.3. 

৫ 

7) ০ 

উদ্দা, 9. ০৮-৮% হইলে, দেখাও যে, (2) -৫১-) অধিকন্ত, ৫-9% 
হইলে, দেখাও যেঃ ৯-%. 

| যেহেতু, ৫১৯০, ০, ৫-&ঠ [উভয়পক্ষের ৪-তম মূল নির্ণয় করিয়া] 
৪... &, ঢা £ ৪ 

৬ ৮ ূ 

আবার, যেঙ্তু,।  ০৮-৮%, ৃ 
অতএব, ৫.2 হইলে, (9৮)৮-(৮)৮-(৮)৮১ ১, ৪৮৯৪ 7 ৮০ ৮৯,, 

উদ 10. 2%- -(৫+ ২/%হ +88)8+(- ২/৫৮ 5 হইলে, দেখাও যে, 

চে + 898০ - 2০7৪0. ্ 

ঙ ০4 ২/০2 1175 এর পরিবর্তে 1) এবং %- ক এ পরিবর্তে % বসাইঞুল, 

ঠ৪ (%8 + ৮8) - (98৯) টু (8) রঃ 8%08./8 (৫8 4 8) 

* ₹7/+75+3(%8)8, (০8 +%8) » গ০ 16 4 8 (408৫, 

বী--২৮ 
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কিন্ত, 17 +-?- 2& 3 
শু 

এবং (9) ₹ 162 _ (০2 + $৪))$ (- 93) - ০03 

_ 2৫ -: 902? "29 4+99% - 9৫» 0. 

প্রশ্নমালা 104 

গুণ কর 5 

9 র্ শূ শু. 7. টি 

1. চে 1908 45825 7971 কে চ - 29 +] দ্বারা । 

ঁ এ ্ঁ ্ ্ঁ 
9. 65 +9১০১+9৮ তকে & - 975 দ্বারা । 

] +6৮-1+%282 কে ] --£ +27-5 দ্বারা । 

4 ০98 ৯328 কে ০-9%%2 উট +৪58 দ্বারাশ 

4 

5. ০-:+০. ই%/-৯ঈ +-%- কে %-/-% : পা দ্বার। । 

্ খু টি -2 রঃ 

8. ৫$ _-0$+1-0 ২ +৫ 5৪ কে টি দ্বারা । 

৬ $ড._ 88. $,৯+ 8 
রি ট৪+7871-28 722 -22চ7-% ?/ কে 2%:+7+% 728 দ্বারা । 

&. ৮ 730 26% কে ৮ _ 97%+ 2০৮ দ্বারা । 

চ 2 & শু ৮ এ ঠ ঠ খু টি 

9. 2৪ + 8০৮ + 408৮৯ + 2০2০) 4395 +16৫: ৮ কে 62 -- 9৮3 দ্বারা । 

৮ তে 2 নি 9 72. তর 7 ১ 

10. ' ০5 + ৫2 ৪ 1708 108০ « 108০ £ 4 ৫52) ্ট কে 

ডু. উ& -ঠু_ 78778 -্ঁ 
8৯ 408০ £ 7০ ০০ দ্বারা । 

ভাঁগ কর £ 

৮ ৪ শু 
54 

11. টেষ্ট _ 4তেই _ 2০5 +62-%: কে ঠেষ্ট +9 -_ 4 দ্বারা । 

19. 8 +19%-1 +%2-2+9- কে 22 _9%-:7+4 দ্বারা | 

(৮. ধু, 2/-5+928% স্ট +9+9%2 তে 
,9 কে 2: 428 472 দঘবযি।। 

*& ৪ 3. 

14. এই _ ০8 +৫08 -248৮7 ঠষ8 কে রই -58+০8৮-০৪ দ্বারা । 

16, 8-% -8০%+5০8%-8-১% কে 2০% -2%-% দ্বারা | 

চর 
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4 3 

6. 8০2 +% যে ্ ষ্ট কে 228 1+1/ ২ 

তেই 4৫8 +০8০৫8 দ্বারা বিভাজ্য । 147. দেখাও যে, 2 +&3 নেই, 

2৮7 187 ঠ 

48. গুণ কর 22 402 

৭৮ ৮-- 2 
9 19. ভাগ কর; %5 -৮/ কে ,% 

সরল কর £ ((৮)৮-৮) 

22 ই + 328 _ দুই 

20, 

21 ভাগ কর £ 5 
৪ ॥ হানিল 

চে _ 2ই% 8108 এর বর্গ নির্নয় “কর । চি 
57 ৭7 2 ? 

9%* ভাগ কর 3 %হ -&২ কে %5-% দ্বারা । 
চ ? গ 

24. ত্ _ 92৯ *-০% এর বর্গ নির্ণয় কর। 

95, ভাগ কর £ 

সরল করু ও 

7 28_০81 ৫, ২ 05 _ 
রি টিতে £. 

35 ] 

98 তা রি, 

৯ $ 3 
02 2&£5 19232 - 30 টি ৪ 

29 ৫42৫5578724 ৫7৫70 ১৮১), 
রর ৫20 - ৫ 2%-2 ৫৮ + 7: £ 

নু 
230 মি ভি _. ০:৮1 

|] খে $ 7 + ক ঠ. চর 12 71” £ %/£ 22%/ 

৪২৩৫ 

টি 

2 দ্বারা । 

দ্বারা । 

দ্বারা । [কলিঃ, 18৭9.] 

ঘ্ 8 22- কে £ 9% £ দ্বারা 

ছু ৪ ইত 

৫৮ £ 1+4-2241+9% কে 03, 5 +. ্  চট -]1 দ্বারা । 

গু 

যার এর ররর রদ $- 891  +308 % দিনা 

31. (৫++০)0৫১: 1: +০0-5) --1৮-20-:(0৮+০)0৫+ ৫)(৫+ &), 

নিম্নলিখিত সমীকরণগুলি সমাধান কর ঃ 

39. 975 25 4০72, রঃ 58, 

84. (5/4)£557 ল (2/64)2৮+7, 85. 

ডি 

( ৬/9)৮5 _(2/3)০5, 

(3/25)22+£ -- (2/195)5৭ ৪ 
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86. সির 87, 92273 »(/3)2/-5 
৪৮-%- | 235 -₹4% 

88. 43%-3 -16%+% ৃ 89. 2+5+5 5858 
জি 2972 সর 21274 ] 

2227251+ _98%+% ] 

£0.. (৭/৫)5৮ _(/৫)৮5২ 
(3/০)%+5-2 -. (5/০)/+5 

(৬০৮ ১২(/)৮৮ 

ভিঞস্ণ জপ্র্যাস * 

মুূলাকর্ষণ-প্রক্রিয়। (7010607) 2 

বর্গমূল ও ঘনমূল (55975 ৪70 081১6 70০15) নির্ণয় 

195. মুলা কম্র্পে (750186107) £ কোন সংখ্যার “মূল” নির্ণয় করার 
প্রণালীকে “মূলা কর্ষণ”-প্রক্রিয়া! বলে । | 

অতএব? ইহা, £শাক্তি- উন্নয়ন”-প্রক্রিয়া ([০196100) এর, (অর্থাৎ, যে প্রক্রিয়। 

দ্বারা কোন সংখ্যাকে কোন নির্িষ্ট শক্তিতে উন্নীত কর! হয়, তাঁহার] ঠিক বিপরীত । 

196. হরীভ গপ্িভীল মি্রল্লাশ্শিল্র হ্কুল নিস কলা 
সাপ্রাল্র্প নিন্ম ই পূর্ববাণত সুত্রগুলি হইতে, অতি লহজেই, নিম্নলিখিত 
িদ্ধাস্তলমূহে উপনীত হওয়া যায়ঃ যথা, 

(০+ ৮) _ &£ + (2 + ৮)9) 

(&+৮+০) - %5 + (2 + ০)৮+ (2 + 9৮ +০)০) : 

(+৮+০+2)5 -&£ + (2 + )৪+ (4৮ + 9৮ +০)০+ (2%+ 9৮ +2০+2)৫ » 
ইত্যাদি, ইত্যাদি । ৰ ও | 

অতএব, পরিফারদ্দপে বুঝা যাইতেছে যে, 
(9০2 1+ 02 + ০) _ &£০4 40902 + 82) + (99৮: + 2৮ +6)০ 

- 0204 + 20609 +(92 1+290)22 + 296 + 02) 

+ [2 এর অধঃক্রমিক.শক্তি অনুসারে সাজাইয়া] 



মূলা কর্ষণ-প্রক্রিয়া ৪৩৭ 

এক্ষণেঃ এই শেষোক্ত রাঁশির বর্গমূল নির্ণয় করিতে হইলে, কি উপায় অবলম্বন 
রা নির্ণেয় বর্গমূলের বিভিন্ন পদগুলি ক্রমশঃ পাঁওয়া যায়, তাহা আলোচনা! করা 

কঃ ্ 

বর্গমূলের প্রথম পদ, অর্থাৎ ৫, স্পষ্টতঃ, প্রদত্ত রাশির প্রথম পদ ৫2০ এর 
বর্গমূল। 

প্রদত্ত রাশি হইতে ৫2 বিয়োগ *করিয়া, অবশিষ্ট 10962 + 92) + (9৫25 

+2৮০+৭9 পাওয়া যাইতেছে; * ইহাতে, £ এর সর্ববোচ্চশক্তিবিশিষ্ট পদ 
-2০5 % ০১ অর্থাৎ, -[বর্গমূলের প্রথম পদের দ্বিগুণ) * (বগমূলের দ্বিতীয় পদ)। 
অতএব,*ইহা হইতে দেখা যাঁর ঘে, বর্গমূলের প্রথম পদ নির্ণীত হওয়ার পর, উহার দ্বিতীয় 
পদও নির্ণয় করিতে পারা যায়। ণ 

এখন, উপরোক্ত অবশিষ্ট হইতে (2৫2 + 82) * &% বিয়োগ করিলে, বিয়োগফল, 
স্পষ্টই, (9022 +9%%+০)৫ য় 3 ইহাতে, ঠ এর*সর্ষ্বোচ্চশক্তিবিশিষ্ট পদ _ %%5 ৮৫৫5 

অর্থাত, -(বর্গমূলের প্রথম পদের দ্বিগুণ) » (বর্গমূলের তৃতীয় পদ)। কাজেই দেখা যাইতেছে 
যে, বমূলের প্রথম পদ ও দ্বিতীয় পদ নির্ণয় করিবার পর; উহার তৃতীয় পদও নিরূপণ 
করা যাইতে পারে। 

অতএব দেখা যায় যে, ৫০৪ +৮2০+০ এর বর্গ দেওয়া থাকিলে, উক্ত রাশিমালার 
বিভিন্ন পদগুলিকে, এ বর্গের অন্তর্গত পদসমূহ হইতে, ক্রমশঃ নির্ণয় করিবার একটি উপায় 

, নির্ধারিত হইল । ্ 

প্রক্রিয়াটি নিসপ্রদশিতরূপে সম্পন্ন করা যায় ঃ চি 

৯ 02০4 1 20003 41 (85 +2০)2 + 2০০ হি 002 + 010 
02075 8৮১০ ৯ ” 

2৫5 ঢ৪ 102 | 2725 +08. 7 242)28 1290 + 62 
৪ 2023 +0)2 22 

50732 + 207 + ্ 2002 4৮ 20 402 

12405 428৫2 4০ 
(1) প্রদত্ত রাশির প্রথম পদের, অর্থাৎ ৫2%* এর, বর্গমূল বাহির করিয়া, উহাকে 

নির্ণেষ বর্গমূলের প্রথম প্ৃদ্বরপে লিখ ) 

ঙ (9) প্রদত্ত রাশি হইতে %২০* বাদ দিয়া, অবশিষ্ট 2065 + (82 + 2৫6)0৯ 

2৮০ + 02 নামাও ; ্ 

(3) বর্গমূলের প্রথম পদের দ্বিগুণ, অর্থাৎ 2225 কে এই অবশিষ্টের বামদিকে, , 
উহ্হার ভাঁজকের একটি পদরূপে স্থাপন কর; , 
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(4) এখন, উপরোক্ত অবশিষ্টের প্রথম পদ 28৪ কে বর্গমূলের প্রথম পদ 
68 এর দ্বিগুণ (অর্থাৎ, 9) দ্বারা ভাঁগ করিয়া, লব্ধ ভাঁগফল ৯ কে নির্ণের 
বর্গমূলের দ্বিতীয় প্রদ্দরূপে, এবং উল্লিখিত ভাঁজকেরও দ্বিতীয় পদরূপে, লিখ ; 

(£) বর্গমূলের দ্বিতীয় পদ (অর্থাৎ &%) দ্বারা ভাঁজক, অর্থাৎ 92 +&% কে 
গুণ করিয়া, গুণফলটিকে প্রথম অবশিষ্ট (অর্থাৎ, দীহানাহিনির অবশিষ্ট ) হইতে 
বিয়োগ কর ; 

(6) এই দ্বিতীয় অবশিষ্টকে নাঁমাইয়াঃ উহার বামে, বর্গমূলের নির্নীত অংশের 
(অর্থাৎ, ০০+%% এর) দ্বিগুণকে (নৃতন) একটি ভাঁজকের অংশরূপে লিখিয়! রাখ ; 

(7) উল্লিখিত দ্বিতীয় অবশিষ্টের প্রথম পদ 205 কে, উপরোক্ত নূতন 

ভাজকের প্রথম পদ 225 দ্বারা ভাগ করিয়া, লব্ধ ভাগফল ০কে নির্েয় বর্গমূলের 
তৃতীয় পদ্দরপে, এবং নৃতন ভ ভাঁজকেরও তৃতীয় পদরূপে, লিখ ; 

(8) এখন, এই সম্পূর্ণ নূতন ভাঁজককে (অর্থাৎ, 9%% + 2০46 কে) বর্গমূলের 
তৃতীয় পদ ০ দ্বারা গুণ করিয়া, গুণফলটিকে দ্বিতীয় অবশিষ্ট হইতে বিয়োগ কর। 

এক্ষণে, অবশিষ্ট আর কিছুই রহিল না। অতএব, ?%০ +৮৮+০ ই নির্ণেয় 
বর্গমূল হইল । 

টীকা । উপরোক্ত প্রক্রিয়াতে, প্রদত্ত রাশিটি 5 এর অধঃক্রমিক শক্তি অন্ুসাঁরেই 
সাজান ছিল। তত্রপ, যে কোন রাশিমালার বর্গমূল নির্ণয় করিতে হইলে, প্রক্রিয়া আরম্ত 
করিবার পূর্বে উহার পদগুলিকে উহার অন্তর্গত যে কোন একই অক্ষরের অধংক্রমিক ঝা. 
উর্দক্রমিক শক্তি.অন্থসারে সাঁজাইয়া লইতে হইবে। 

উদ্দা. 1. নিম্নলিখিত রাশিমালার বর্গমূল নির্ণয় কর £ 

৫ 4 8%£ -9৪ +1622 -8০+ 1, 

£. ৪4825 -: 925 1162 -82+] | % ও 442 -- ] 

29 2 12 8: _ 9০3 + 165 - 821]. 
1 8০. __+16%2 লিনা 

229 +8% -- রা - 93 -- 8০1]. 

নিচ: - 8০71 শা ইশ 

চি 

অতএব, নির্ণয় বর্গমূল _৫৪ + 42 _]. 

উদ, 2 +9%(0% + 5) +(%2 + 22 + 382)2 
+9(/8 +%22 +%22 +:88)2 41 +2%/222 +2£ এর বর্গমূল নির্ণয় কর। 

“ [কলিঃ প্রবেশিকা, 1888.] 
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প্রদত্ত রাশিমাল। - 2£ + 2(% 4 2)09 +- (3%5 + 2/2 41 822)02 

+908 +2)0/2 + 42) + (82 +22)25 7 

যেহেতু, রাঁশিমালাটি & এর অধযুক্রমিক শক্তি অনুসারে সাজান রহিয়াছে, 
অতএব, অবিলদ্ছে প্রক্রিয়! আরভ্ত করা যাইতে পারে £ 

+9(%+ ০১02 722) +0/5 ই চে: 1 (18) 
71 20% 1+2)3 + (32 +4%% + 3৫). +(/2 + 22) 

4& 
2 2 রি 

2202 +(0% 8). ) । 2(0% +2)0১ +6১- ঠ +2/2 4 822)52 
926৮ +2)%5 রা ?/5 + 21/8+.£ ছি 

22 4 2(% +2)2 ] 2072 4+ 25) 879174200 2 80405 +82)2£ 
+(82 722) | 26 4+22)22 +96%+2)04+- +82)1+ (2 7 22)2 

অতএব, নির্ণেয় বর্গমূল ০ 4+2% + ৪ +%2 128. 

উদ্দা. ৪. নিতিশিত রাশিমালার বর্ণমূল নির্ণয় কর £ 
খু রর ঃ ্ যি, এ +% 2 142. [কলিঃ প্রবেশিকা, 1889.] 

প্রদত্ত রাশিমালাকে % এর অধ:ক্রমিক শন্তি অনুসারে সাঁজাইয়। প্রক্রিয়া আরম্ভ 
করিতে হইবে ; বথা, 

ধু 2 2 2 ০ ৮ ০73 ৪ ৫9246) (5 2 6 4 2০. 7427 8 2 +9|5 2:07 3 

24 

25 নিয়ো 

টি ৩১ 749০ 
ও 

এর 7 
টি 1 টা _2% 0. ্ী চটি 

7৮০73) 8753 +৪ অতএব, 
পটে ] নু 2 2202 _ 440 + ৫৪ _2_ 20 2 

উদ্ী. 4. 25 +৫8 সি 2440 +3. এর বর্গমূল নির্ণয় কর । 

প্রুদতু নী ঠে এর অধঃক্রমিক শক্তি অন্থসারে সধজাইলে, উহার নিয়লিখিত 

রূপ হইবে ঃ 
4 405 47/£ 

টি চ2 ++ ক 
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কারণ, ইহাতে বিভিন্ন পদান্তর্গত £ এর বিভিন্ন শক্তির স্চকগুলি যথাক্রমে 
4১ 2,০0১ -9 ও 4; এবং স্পষ্টতঃ, উহার! ক্রমহাীসমান সংখ্যা । কাজেই, প্রক্রিয়! 
আরম্ভ করা যাইতে পারে £ 

টে । 02 4/ 4%/ ণ 88 +4%(55 ++ 

রে রী 
4 

£ 7 
* হত +0) +3 

%2 %£ 

ঞ 22 ৮ 02 +4% +4%1 হর +2+80, 

412 , 42 £ 
4--:2-12 
ৃ ০৮ 7 ৩ 

অতএব, নির্ণেয় বর্গমূল ₹* 2 হ+] ৯, 

রি 
ঠ 

৪. টি 4 4:78] ৪. 
উদা. 5, 205 - 20 52 5 12652517052 5 7255 4+ 25 , এর বর্গমূল 

নির্ণয় কর। ূ [কলিঃ প্রবেশিকা, 1880.] 

রাঁশিমালাকে ঠ এর অধঃদ্রমিক শক্তি অনুসারে সাঁজাইয়া প্রক্রিয়া আরম্ভ করা 

যাঁউিক £ ৃ 
চি] 

0] ও ৩ 3. তত (780,282 
থার্টি 20-৯1-9৫৯৯ + 25858 +08(6 বি ৪০চ ভচ 
76 34 | 
2 
ও টু ওলা ৪. 
2৫ চে £_০8$) _ 2 5? 5 +০5 

টা ৪ 
20 50 5 রে 

হা 

ঁ ঢ 

৬. 20 চ০৮ 2206 ঠ_০৪)- 20৯ চিট ৯ + 9968 4145 
ঞ্ 

* 288০৬ “2৫858 +08 
্ু : _9$ দু & 4 

॥ অত্ব, , নির্ণয় বর্গমূল-৫ ৪০৮*_ 2৪ - ৫৪. 



ই টি চি 6. 

1, 

38. 

5. 

17, 

* (9. 

20. 

1. 

29. 

28. 
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প্রশ্নমাল। 105 

নিয়লিখিত রাঁশিসমূহের বর্গমূল নির্ণয় কর £ 

42222 +197/2 4 9%থ. , %, 2 ৫69 + 1022 - 19 +0. 

26 94 12৩ 1+02 2211, 41 425 195 + 255 - 94০ +16. 

42%£ 4993 4+ 40222" 1682: +16%22 +10%4. [কলিঃ, 1850.] 

05 _ 25% + ১655%2 _ 9০৩ +9%5. [কলিঃ প্রবেশিকা, 184] 

2» গচেও + রি এ যি ৪. ডা 2 রি +49০+9. 

4 টির 4 ৪ 
3 21-25-9142 -2+ 10. ০ ১ 4+51+7, শা »2-02.. রঃ 

22 4 2202 ধু 2 রি 

02. ৫ চি 4৮ 002 _ 6৫২ 101 _ 4৫ ২ 425 
£52- & রর 2 ৯ ৮5242508778 

|] 4072 12497 70% & _ 2.,১3)2 ৭ + ১৪ রর 7/. 2 1/ +.. 49027780৮01 7420 1+8/5. 44. হি 06 + দি + 1" 

72,125. % ১) %/ ও 202 ২. 9%£ তা 4272 ৪১45 1+4& »]কু চা + 
715 22 % 2 18. 86. 208. 1625 92 497 

£_:98 ষ্ঠ রী এন 02 -- 22213272221]. 18. 25 - 42): 24855 

027 2 1 2070 % +৫- 222 ++ 2&-1:2. 

রর তু ১ 1 3 ও 
28428 ই _ 208 7 £ _ 92202 1 22+%2 4+%. 

393 * 

92. 5০808 +-1792-%_ 420 + 421 
রর 45 8 95 

02১ -- 4:0751% 47 402. ? , 

3027 4 60377 1 41950215-5 _ 30052 4 05ধগাহ _ 10028 108৮ £, 

1957. 22 228৮০ » (৫$৮)০, এই স্ুক্রদক্ষেল শ্ুত্লোগ- 
-নাহাত্্ে ন্বঙ্গম্ুল ন্নিশীনি ই রঃ 

2 শর্ত পা 

উদ. 1, £-4০+28+০5-8০+% এর বর্গমূল নির্ণয় কর। 

[কলিঃ প্রবেশিকা, 18%0.] 
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॥ এর অধংক্রমিক শক্তি অনুসারে সাঁজাইলে, 

প্রদত্ত রাশিমালা-& -৮(০-9)+ (০2 -4০+ 4) 

40848 ৭০ 
7 -6-9) »(৪ ্  ০+9] - 

অতএব, নির্ণেয় বগমূল- 5 ০. -০+. 

£ ]ু 1 32 ৃ উদ্দা, 2. (৬, 425) - ৫ + রে +19% এর বর্গমূল নির্ণয় কর। 

প্রদত্ত রাশি_(৮5+22) -4(. + »+2] +19 
]. 
25 

স (৩০ + 2), -4(5। ৯2) +8- (০, কেপ 6] ঃ 

4 
24 * অতএব, নির্ণেয় রিনি ঢ৪ _2+ 

+&2 ৮ 
উদ্দা. 5. ঢ রঃ 20৮০ 7 রি ষ্ঠ ৮ টির এব ব্মূল নির্ণয় কবু। 

[কলিঃ প্রবেশিকা, 1886.] 

৬ (৫. +62)£ 400 _(%হ +02)2 +400(02 _0: রি প্রদত্ত রাশি -(৫থ _ 82) + ৫০ _ & 776৯০) 

এবং ইহারে লব- (2 - 9) + 4205] +40(42 ক 2) 

(০৪ _ &2)৮ 44৮৫5 _ &)+ 4০৮৮ 
1092 - 92) + 2৮12 7 

_(৫১7৮2০2-8-)7, প্রদত্ত রানি (৫হ-5) 

05 726 _&2, তি 

উদ্দা, 4 (৫৮ +৫০ +&০)2 - 4%৮০(৫ + 0) এর বর্গমূল নির্ণয় ক্র। 

, কিলিঃ প্রবেশিকা, 1888.] 
প্রদত্ত বাঁশি -1১৫৮+4-০)+ রি - -4০০ 40) 

ল &2(০,70)2 + 0202 -- 2০( 70) 

(8০ + ০) _ 22 রা - &০+ 8০), 

»মতএব নির্ণেয় বর্গমূল 7 06 -* ০৫ 4 ০০, এ 

অতএব, নির্ণেয় বর্মূল-: 
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উদ্দ. 5, ০£+%£+05+02- 90৮2 +65)(৮5 402) + 94202 + 9৮202 এর 

বর্গমূল নির্ণয় কর। 

£ এর অধঃক্রমিক শক্তি অনুসারে সাজা ইয়া, 

প্রদত্ত রাশি - &£ - 9250৮ +2 _62)+-1£ +০£+ 45 - 96205 +022)+ 98202]; 

এবং, ধনুর্ববন্ধনীর (অর্থাৎ 1 1 এর) অন্তর্গত রাঁশিমালাকে » এর অধঃক্রমিক শক্তি 
অনুসারে সাঁজাইলে, 

উহা! - 9৫ _985(০ _ 22) 4 (0£+0£ - 20202) 

৮ 2১0০ -0)+ (62 -05/ -2 _ (০2 _ 22075. 
সুতরাং, প্রদত্ত রাশি 5 %£ _- 9202 _ ০2 +22)4+ (82 - ০2 4+ 02)2 

-[%8 - (2 62 +72)]5 (৫2 - 62102 -02)2, 

অর্তএব, নির্ণেয় সি - ০১4০2 -05, 

উদ্দা. 6. 41৫ ঠ 9:)677+ 2%(০: -02)12 +10%2 _ 82)065 -72) -- 42000)2 

এর বর্গমূল নির্ণয় কর। 

প্রদত্ত রাঁশি 

₹41(02 -02)20202 + 9%%60(92 _ 02)(62 - 02) +%202(02 -22)2] 

+1042 -02)2(62 _02)5 -8৫%0০৫(6,2 - 02)(02 চিল 2৫051 

স্ল [46৫2 হার - 412)21+ 1092 -02)2(02 -02)হ 

+26%2620202| 

৫৪ _82)51062 _৫2)2 + 4০2৫2) +462851(65 _৫2)5,+- 465৫2) 
(102 -2)2 44028211005 _৫2)2 + 46505) 

(৫5 +9428০ + 850৫5426202 +42) 
্ু (02702120024 2)2. নু 

অতএব, নির্ণেয় বর্গমূল (৫ + &2)092 + 22). 

5. প্রশ্নমালা 106 
নিম্নলিখিত রাঁশিসমূহের ব্মূল নির্ণয় কর : | 

1, 25252 _ 402% + 16. 8,492 4 _ 42৮522 49৮5. 

9, 49885 + 19657 1+810806, * 4. 2825 - 527? + হাতি ০6% £ ০ 
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191 চি 
পু হিট নি 

৫.4 02 +02 - 2৫৮ + 20 - 92. 

4৫2 102 + 09024 0৮০ - 1290 _ 4৫0. 

চে 145 +90£ 4+ 40285 62৫১ -: 19020, 

0, £%7+ 965 + 2865 _ 122৮5 +20৫208 _ 308508, 
2 2 ৬ ঠ | 2225 &. _৫% + %৫% | ০) _ | - 3) 1. % 0০74 27+ 32. 8. শর 402 2]. 

6. ৫2 +৮2 +05 + 2৮ + 2৫ + 2৮০, 

৩৮ 96 ২২ পি 

5. 2444. +০ (5, +26]+3. 14. রঃ ক রি হে+2+21+8. 

22) 1/2 (এ ? 92 । &2 টে 9 
& ৪ লতি 2 ৬০) ঠা ০০ 9টি ০ , ই 95+/5- (5 £], +গ3. 16, 2 +৫০৮-62 8৫45 

25) -25/2 
10, 027+-2 +4(5+ নি 18. -%+% / +% 4 

19. ৫2 +৮+০2 +2 - ৪৫৫৮ -০+9) - 9৮০ _ ৪)*- 96৫. 
%0. (৫-৮)£ _ 902 +92)(6 _ ৮) + 90০4 + 0). 

21, ৫£+৮£+০4+৫£ _ 202 (62402) _ 22062 _ 2) + 9০202 - 22). 

29, ৫47 2%%3 -%+ 2. 

298. 992( +০)+ 2৮2(০+ ৫) 1 20206 + &)5 +- 4৫00 ++ ০), 

198. লরীভগগলিতীল সি্রল্াম্পিল চ্ষনমস্থল ন্নিু 
ক্ুল্লিল্বাল্র, লামার ম্নিঅহ্ম £ 

স্পষ্টতঃ দেখা,যাঁয় যে, " চটি 
(822 ++ ০) _ (৫০2 +7%)5 + 9৫22 + 8%)2০ + 900০2 4+ 2)০2 + ০3 

-- ৫8০6 1 3(%20)(92) + 3(925)(82]2 + (02) 

1+ 90922 + 82)20 + 3৫22 4+-7)02 + 08. 

। * অতএব, উপরোক্ত রাঁশি হইতে উহার ঘনমূল (অর্থাৎ, ৫০5 + ৮৮7০) নির্ণয় 
করিতে হইলে, কি উপাঁয় অবলম্বনে, এ ঘনমূলের পদসমূহ ক্রমশঃ পাওয়া যায়, তাহ! দেখা 
যাউক £ ূ 

*«  ঘনমূলের প্রথম পদ, অর্থাৎ ০5, স্পষ্টই, প্রদত্ত 'রাঁশির প্রথম পদের (অর্থ, 
৪০৪ এর) ঘুনমূল। প্রদত্ত রাশি হইতে ০32৪ বাঁদ দিলে; অবশিষ্টে % এর সর্বের্বাচ্চ- 

শক্তিবিশিষ্ট পদ - 3(৫22*)(8%), অর্থান্চ *-3 * (ঘনমূলের প্রথম পদের বর্গ) * (ঘনমূলের 
দ্বিতীয় পদ); অতএব, ঘনমূলের দ্বিতীয় পদ নির্ণয় করিবাঁর'উপায় নির্ধারিত হইল । 



মূলা কর্ষণ-প্রক্তিয়া ৪৪৫ 

উপরোক্ত অবশিষ্ট হইতে 13022) + 3(৫22)(62) + (৮০)(১০) বাদ দিয়া» 
9 (৫০2 + 8) 2০ + 80৫০ + %)০+659 রাশিটি পাওয়া গেল। ইহাকে দ্বিতীয় ৪৭৪ 

বলা যাঁউক। এখন, এই দ্বিতীয় অবশিষ্টে, £ এর সর্বেবাচ্চশক্তিবিশিষ্ট পদ - 32০ 
অর্থাৎ, -৪% (ঘনমূলের প্রথম পদের বর্গ) ৫ ঘেনমূলের তৃতীয় পদ)। অতএব, বদমুলের 
তৃতীয় পদ নির্ণয় করিবার উপায়ও নিরূপিত হইল। 

উপরোক্ত দ্বিতীয় অবশিষ্ট ইহতে 13002 +7%)2 + 804৮2 +0)০+ 0216 বিয়োগ 

করিলে, কিছুই অবশিষ্ট থাকে না । রী 
অতএব, ৫০৪ +৮+০ কে নির্ণেয় ঘনমূলরূপে পাওয়া গেল। ্ 

নিলে একটি উদাহরণ দ্বারা প্রক্িযা-প্রণালী ব্যাখ্যা করা ইইতেছে। 

উদ্দাহরণ। 2৭ _ 625 + 9442 _ 62:35 +9622%£ _ 962% 5 + 64 
এর ঘনমূল নির্ণয় কর £ 

যেহেতু, প্রদত্ত রাশিমালার পদসমূহ % এর অধঃক্রমিক শক্তি অন্থসারেই সাঁজান 
'আছে, অতএব, এ পদগুলির ক্রম.পরিবর্তন করিবার কোন আবশ্যকতা নাই। 

ঘনমূলের প্রথম পদ - প্রদত্ত রাঁশির প্রথম পদের ঘৃনমূল-%৪ এর ঘনমূল - ৪. 

তৎপরে, প্রদত্ত রাশির দ্বিতীয় পদ, -6%5% কে 8%* (অর্থাৎ, ঘনমূলের প্রথমা 

পদের বর্গের তিন গুণ) দ্বারা ভাগ করিয়া, ঘনমূলের দ্বিতীয় পদ্দ পাওয়া গেল! 
(পরবর্তী পৃষ্ঠায় প্রদশিত প্রক্রিয়া দেখ ]। 

* পরবর্তী পৃষ্ঠায় প্রদশিত প্রন্থীলী অনুসারে, 8%* - 63% + 4222 ভাঁজকটি, 
তৈয়ারী কর] হইল | এঁই ভাঁজকটিকে - 9%% দ্বারা গুণ করিয়৷ লব্ধ*ুণফল, অর্থাৎ 

. -625% গ- 195 _8০3%৪ কে ইহার উপরিভাঁগস্থিত রাশিমালা, হইতে বিয়োগ করা 
হইল [প্রক্রিয়া দেখ], এবং অবশিষ্টকে রেখার নীচে লিখা হইল । 

এখন, ঘনমূদ্ের নির্ণাত অংশের বর্গের তিনগুণ, অর্থাৎ 32£ _123% +1295% 
কে নূতন একটি ভাঁজকের অংশরূপে, উপরোক্ত অবশিষ্টেব্ বামদিকে লিখিয়া রাখ। 

এই, অবশিষ্টে, প্রথম পদ (অর্থাৎ, 12%2) কে নূতন ভাঁজকের প্রথম পদ 8০* * 
দ্বারা ভাগ করিয়া লব্ধ ভাগফল £$* কে ঘনমূলের তৃতীয় পদরূপে লিখা হইল। 

এখন, পরবতী পৃষ্ায 'প্রদশিত নিয়মানুসারে, সম্পূর্ণ ভাঁজকটিকে তৈয়ারী করা 
হইল ঃ এবং এই সম্পূর্ণ ভাজককে ঘনমূলের তৃতীয় পদ 4% দ্বারা গুণ করিয়৷ লব্ধ 
গুণফলকে উহার উপরিভাগস্থিত রাশিমালা রা বিয়োগ করিবার পর, কিছুই অবশিষ্ট: , 
রহিল না। 

অতএব, নির্ণেয় ঘনমূল -%2 - 82% + 42. 
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অনুপাত ও সমানুপাতি ৪৪৭ 

প্রশ্নমালা 10? 
নিয়লিখিত রাঁশিসমূহের ঘনমূল নির্ণয় কর £ 

2৩ + 9722 + 2482 + 799. 

2125 _ 216%2 + 662 - 519. 
64০3 - 14426 + 10892 - 9705. 

382£ _86% +26 -* 08০5 49 -- 95 466০5. 
82৪ + 1925 -90%£ - 3523 44822 +212-2৭. 

1 -- 922 4+98%£ - 6325 4+06%8 _ 36:09 +8% 12, 

2 ০ _0896523 +86 _ 905০ +06052£ _ 3005 19302, 

১ 

এক ভ্িহস্পণ জ-্্যাজ 

অন্গপাত ও পমান্তপাত (3800 8110. 7১707)0161077) 

199. স্নহভুভ্তা ৪ ছুইটি সমজাতীয় রাশির একটি, অপরটির কতগুণ বা কত 
অংশ, ইহা যে অথণ্ড (1696151) বা খণ্ড (£50692081) সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করা হয়, 

*সেই শুদ্ধ অর্থাৎ অনবচ্ছিল্ন (৫১০৮০) সংখ্যাটিকে প্রথম ও দ্বিতীয় রাশির 
অনুপাত (8০৮০) বলে। বথা, 

ন্েহেতু, 2 ঘণ্টা ও 40 মিনিট উভয়ই সময়জ্ঞাপক রাশি, এবং প্রথমটি, দ্বিতীয়টি 
ছারা হুচিত সসয়ের তিনগুণ সময় নির্দেশ করে, অতএব, % ঘণ্টা ও40 মিনিটের 

অনুপাত 3. : 

আবার, যেহেতু» 9 ইঞ্চি দৈর্ঘ্য 8 ফুট দৈর্যের এক্ষ-চতুর্থাংশ, অতএব, 9 ই ও 
3 ফুটের.অন্ুপাতি_ £ | 

পুনরাঁয়, যেহেতু, 18 শি. পরিমিত অর্থের এক-তৃতীয়াংশের চারিগুণ না 
2]. 4 শি. পরিমিত অর্থ পাওয়া যায়ঃ অতএব, 21. 4 শি. ও 18 শি. এর অনুপাত 

ছত্যাদি। 
অতএব, দেখ! যায় যে, দুইটি সমজাতীয় বদ্ধ অর্থাৎ অঁবচ্ছিন্ন (90730:969) রাশির 

উভয়কেই একই এককে পরিবন্তিত করিলে, ব্শিদ্বয়ের অনুপাত এরূপ একটি ভগ্নাংশ 

হয়, যাহার লব ও হর ধগ্নাক্রমে (এ এককের তুলনায়) প্রথম ও দ্বিতীয় রাশির পরিমাণ 



৪৪৮ সহজ বীজগণিত 

নির্দেশ করে। এবং দুইটি শুদ্ধ অর্থাৎ অনবচ্ছিন্ন সংখ্যার অনুপাত, স্পষ্টতঃ, এরূপ একটি 
ভগ্নাংশ, যাহার লব ও হর যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় রাশি দারাই সুচিত হইয়া থাকে । 

কোঁন সংখ্যা ৫, এবং অপর এক সংখ্যা ৮, ইহাদের অন্ুপাতকে ৫ : &, এইন্ধপে 

প্রকাশ করা হয়; কাঁজেই, %:& এবং চ উভরই একার্বোধক। ৪ ও %॥ এর 

অনুপাতে, অর্থাৎ &: ৮ তে, % কে ( অর্থাৎ প্রথম পর্দকে ) পুর্ববরাশি (%00909000) 

এবং & কে (অর্থাৎ, দ্বিতীয় পদকে ) উত্তররা জি (০০259৫56) বলা হইয়া থাকে । 

কোন অঙ্গপাতের পূর্ববরাশি, উত্তররাশি হইতে বড়, বা.সমান, বা ছোট হইলে, এ 
অন্থুপাতকে যথাক্রমে গুরু অনুপাত (৮6০ ০1 98697 10900881165), জাম্যান্ুপাত, 

(০৮1০ 0 90881165), বা লঘু অনুপাত (2961০ 011989 1090091185) ব্লা হয়। 

| যেহেতু, কোন অনুপাত একটি ভগ্রীংশ ভিন্ন আর কিছুই নখে সুতরাং, 
ভগ্রাংশের ধর্ম অনুসারে স্পষ্টই বুঝ! যাঁয় যে, অন্ুপাঠের পদ,ছুইটিকে যে কোন একই 
সংখ্যা দ্বারা গুণ বা ভাগ করিলে, অন্ুপাতের মানের £কান পরিবর্তন হয় না । যথা» 
৪:4১ 6:8১ 18 : 9০১ 2% : 4%১ প্রভৃতি অনুুপাঁতগুলি পরস্পর সমান । 

অতএব, ছুইটি অন্থপাতের কোন্টি বড়, বা কোন্টি ছোট, তাহা নিরূপণ করাও 
কষ্টকর নহে। দৃষ্টান্তত্ববূপঃ 9: 8, 4 :5 এবং ৭:10 অনুপাত তিনটি যথাক্রমে 
20 : 30, 94 : 30 এবং 2] : 80 অনুপাত তিনটির সমান বলিয়া, স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে 
যে, মধ্যম অস্থপাঁতিটিই সর্ববাপেক্ষা বড়, এবং প্রথমটি সর্বাপেক্ষা ছোট। 

200. অন্তস্পাভেল্ সাত হুইল শ্রত্যেক্কেল্প সন্ত. 

একই গ্রন্ল্লাম্পি নোগ কন্লিলেল5 লম্গু অন্ুসাভ ্রন্িআ্রীগ” 
এন্লহ খণক্রুত জন্ুশাভ্ড জ্াসতপ্রাণ্ড হজ। 

ধর, প্রদত্ত অন্ুপাতিটি দ্বারা স্থচিত হইতেছে ; এবং উহীর পদদ্য়ের সহিত ৫ 

যোগ করিয়া 272 এই নূতন অনুপাতটি পাঁওয়া গেল। 

না 240. & _2(৯-৪). 
তাহা হইলে &+০- & -&৪+2)। 

অতএব, দেখা যায় যে, & হইতে ৫ ছোট হইলে, অন্তরফল ধনাত্মক, এবং 
বড় হইলে, অন্তরফল খণাত্মক হইবে । . | 
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শ0 
স্থতরাং, যদি ৫ €€ & হয় তবে নিবি টি টু 

এবং যদি ১ ৮হয়, তবে ৫4০ এ & হইবে। 
1172 ৮ 

কাঁজেই, প্রতিজ্ঞাটি প্রতিপন্ন হইল । 

টীক1। এইরূপে দেখাঁন যাইতে পারে যে, অন্ুপাঁতের পদছয়ের প্রত্যেকটি 
হইতে ছোট যে কোন একই ধনরাঁশি, উক্ত পদদ্বয়ের প্রত্যেকটি হইতে বিয়োগ করিলে, 
লঘু অনুপাত হ্বাসিপ্রাপ্ত এবং গুরু অনুপাত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। 

201. অন্র্পাভসম্ুহেল্স সহতমাঞগগ বা সম্সিযিল্ম্ব (00- 
[)991607) 8 একাধিক অন্পাতের পূর্বপদগুনির ধারাবাহিক গুণফলকে নূতন পূর্ববগদ 
এবং উত্তরুপদগুলির ধারাবাহিক গুণফলকে নূতন উত্তরপদরূপে লইয়া! যে নৃতন অন্পাত 
পাওয়া যায়, তাহাকে প্রদত্ত অনুপাঁতসমূহের জংযুক্ত+ বা জন্মিলিত, বা মিশ্র 

অনুপাত (০০79019০00৮ 12,019) বলে । যথা, 

8 : 4১ 8: 9 এবং 9: 8% অনুপাত তিনটির “সংযুক্ত অন্থপাত, 
3% 8 % চে : 4% 9 %8%, অর্থাৎ, 4 : 9% হইবে । 

ঢ : ৮ অন্ুপাঁতটিকে ইহারই ( অর্থাৎ্ঠ  : & এরই ) সহিত সংযুক্ত করিয়া লব্ধ 

62 :&5 অনুপতটিকে %:& এর দ্বিগুণানুপাত (9510110969 7৪8০ ) বলে। 
এইরূপ, ৫3:৮৩ কে ৪:৮৮ এর ভ্রিগুণান্ুপাত ( 60101198565 28619 )১ 

শু ্ু ক, , র & নু নু 

£ষ্ : ৮ কে ০: এর দ্বিভাজিত অন্ুপাঁতি (50) 051)11689 ৮1০), ০৪ : 68 কে 

চে ১৮ এম ভ্রিভাজিত অন্ুপাত (5০1১-৮01)1152989 ৪৮1০) ইত্যণদিরূপ বলা হয় । 

202. জন্মশাত্ভিল্স জআম্নল আযম (8100192007869 5৪158 ০1 

786108) 8 & এর তুলনায় % এর মান অত্যন্ত ছোট্র হইলে, প্রমাণ করিতে হইবে যে, . 
(০ +2)2 : %হ এর আসন মান (%10701:051707865 ৪109) ০,+ 92 : & এর সমান হইব । 

10) ৫2 + 2 +%2 9 
এখন, ও ও ১ নি ; 

ঘর রর 2 মে 

অতএব, ইহা _1+:2, (আলঙ্গ মান লইয়| ); কারণ, (যাহা 2 * 2), 

2 এর সহিত তুলনায় অত্যন্ত ছোট এবং কাজেই, 1 এর সহিত তুলনায় আরও 

ছোট, অতএব, উপেক্ষণীয় । 
বী-_-২৯ 
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সুতরাং, আসন্ন মান লইলে, 2) ০0 +-০4-25 রি ও) 61 

অন্ুুসি.। (1) হইতে, স্পষ্টই দেখা য়ায় যে, ২৬০2 ৪৪ 

সুতরাং, % এর তুলনায় 2 অত্যন্ত ছোট হইলে, বুঝা যাঁয় যে, 

২/০ 42: ২০4 $০ 17 

'টাকাঁ। এ এর তুলনায় % অত্যন্ত ছোট হইলে, উপরোক্তরূপে দেখাঁন যাইতে 
পারে যে (%+2%)31: 2 7-&73% : 0) (০742) :&£ 7০140 ১6 

খু 

(%7+2)5 : নিট 2 ইত্যাদি । 

203. ভনম্েজ ্রাম্শি (10001017767780787016 08810616198)-2 দুহীটি 

রাশির অন্থুপাঁত যদি দুইটি অথণ্ড সংখ্যার অন্ুপাতের আকারে পপ্রকাশ করা না যায়, 
তবে উক্ত রাশি দুইটিকে অমেযে রাশি 50170901710 0090707)19 00877016199) বলে । 

যথা, ,/9 এবং , এই রাশি ছুইটি অমেয় ; কারণ, এরূপ দুহটি অথণ্ড সংখ্যা কোন 

সময়েই পাওয়া যাঁয় না, যাহাদের অনুপাত ঠিক ২৪ : গ এর সমান । 

দুইটি অমেয় রাশির অন্নুপাতি, কোন সময়েই, দুইটি অখণ্ড সংখ্যার অন্তুপাঁতের 
আকারে প্রকাশ করিতে ন1! পাঁরিলেও, এরূপ দুইটি অখণ্ড সংখ্যা সকল সময়েই নির্ণয় 
কর! সম্ভব, যাহাদের অনুপাত হইতে প্রদত্ত রাঁশিদ্ধয়ের, অনুপাঁতের পার্থক্য ইচ্ছান্ুুরূপ ক্ষুদ্র 

হইতে ক্ষুদ্রতর করা যাঁয়। িটাতি। 

২৪ 86602 86603 . 
এবং কাজেই 10000ট এবং «100000; 

স্তরাংং দেখা যায় যে১ ৯8:% হইতে 86609 : 100000, এবং 

86603 : 100000 এর পার্থক্য, 00690 হইজেও ছোট। স্পষ্টতঃ, 9: 9 এর 

উপরোক্ত মান হইতে আরও ঘনিষ্ঠতর আসন্ন মান নির্ণয় করা যাইতে পারে। 

টীকা'। . কোন সংখ্যাকে যদি দুইটি অখণ্ড সংখ্যার অন্থুপাঁতের আকারে প্রকাশ 

কর! না ময়, তবে ত্র সংখ্যাটিকেও সচরাচর অমেয় সংখ্যা (0০০09080819 

1701707)91) বলা হয় । 
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ভদীহুল্র পালা 

উদ্দা. 1. দুইটি সংখ্যার অনুপাত 2:৪8 এর সমান; এবং সংখ্যা্য়ের 
ভোট রহিত 2 হা টিন নৃতন অন্গপাতিটি 3 : 4 এর সমান হয়। সংখ্যা 
দুইটি নির্ণয় কর। 

যেহেতু সংখ্যাদ্বিয়ের অনুপাত 2 : ৪ এর সমান, সুতরাং উহাদিগকে 2 এবং 32 
দ্বারা হুচিত করা যাইতে পারে । কাজেই প্রশ্নের দ্বিতীয় সর্ভানুসাবে, 

22797 9. 
৬3+9  4ু ূ 

অতএব, 81960 .- 9 + 2973 ১5 টেস্9, 

ৃতরাং, সংখ্য| দুইটি যথাক্রমে 18 ও 21 হইবে । 

উদ্দা, 2. 102+9% : 8০ + 29 : £ হইলে, % : % এর মান নির্ণয় কর। 

9 _10০+9/_ 70. 19. 
এখন? ঠ -» 8০+2% 7722 ॥. &.:+29 ০ 

অতএব, 45. +19-50+% +159 

র নি রা চ_ 5 5.9 -37. এ 

উর্দা..$. এ এবং % উভয়ই ধনাত্মক হইলে, "নিম্নলিখিত, অন্ুপাঁতদ্বয়ের কোনটি 
বড়? ২ 

৮৭1+%2 :%2+%2১ অথবা, 224+%2:27+%? 
গু 

এখন রি 217 227751/ 2 82/--,-0/00-0) ও 
॥ চেহ+%থ 2+% (22 দন দিলি (62 +%5)004+%)%  * * 

এখন, 25 % 'হইতে বড়ই হউক আর ছোঁটই হউক, (০ - -%)£ সকল সময়েই 

ধনাত্মক হইবে » অতএব্। উপরিলব্প্অন্তরুফলটিও ধনাত্মক হইবে.। 

সুতরাং 2৪ 4%3 : 221+%2 ১৮ চ7% : ১০1+%. 

উদ্দা, 4. ছুইটি সৈন্যদলে, যথাক্রমে 1000 ও 7000 সৈন্য আছে ুদ্ধ করিবার , 
পূর্বে প্রত্যেক দলেই আরও 1000 সৈন্য আসিয়া যোগ দিল। কোন্ দলের সৈশ্যাসংখ্যা, 
অনুপাত হিসাবে, অধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল? [কলিঃ এরবেশিকা» 1919] 
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প্রথম দলের, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সংখ্যা : পূর্বব সংখ্যা 12000 : 11000 -1% : 1] ; 
দ্বিতীয় দলের, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সংখ্য। : পূর্বব সংখ্যা 8000: €০০০- ৪: ৭. 

এখন, যেহেতু, 19 : 1184 : 1 এবং ৪:8৪: ৭7) 
অতএব, ৪:৭7 ১19:1], 

স্থতরাং পূর্ব সংখ্যার সহিত তুলনায়, দ্বিতীয়, দলের সৈন্যসংখ্যাই অধিক 
বুদধিপ্রাপ্ত হইল। * | 

এ প্রশ্নমাল। 108 
নি্ললিখিত অন্ুপাতদয়ের কোন্টি বৃহত্তর ? 

“গু, 4:&€ অথবা 7:৪8? রর % 7:10 অথবা 11:14? 

8, 9: & অথবা 13:৪8? 4, 29 : 97 অথবা 82 : &5 ? 

৮5, 98 : 39 অথবা £9 : 65 ? / ৮ 

নিম্নলিখিত অন্ুপাতগুলির “সংযুক্ত-অনুপাত' নির্ণয় কর : 

6, ০:০১ ৮:০ এবং ০: এ. 7. 8:5১৭:9 এবং 18 : 8. 

৪. ০4০: ০-০১ 02 +22 : (৫+2%)25 এবং (৫2 -22)2 : ৫4 - 25, 

9. 16: £, 5: 4 এর ত্রিগুণানুপাত এবং 9 : 4 এর দ্বিভাঁজিত অনুপাত । 

10. 95 : 18, 81. : 49 এর দ্বিভাঁজিত অনুপাত, %: ৪ এর ত্রিগুণান্ুপাত এবং 

গু: ঠ এর দ্বিগুণ*নুপাত। 

11. 9%+5% :৮+৮% 9 : 10 হইলে, € : % এর মান নির্ণয় কর। 

29, ঠে :%-8 : 4 হইলে, £2+9% : 162+5% এর মান নির্ণয় ঝঁর। 

1$. ছুইটি সংখ্যার অনুপাত ? : 8 এবং উহাদের যোগফল 1857 সংখ্যা দুইটি 
নির্ণয়.কর। 

14. দুইটি সংখ্যার অনুপাত 5 : ৪ এবং অন্তরফল 34 ; সংখ্যা ছুইটি নির্ণয় কর। 

5, দুইটি সংখ্যার অনুপাত & : &, এবং উহাদের প্রত্যেকটির সহিত ৭ যোগ 
করিলে, সম্িঘ়ের অনুপাত ঠ : 6 হয়; সংখ্যা দুইটি নির্ণয় কর। 

16. হুইটি সংখ্যার এন্ুপাত ? : 9, এবং উহাদের প্রত্যেকটি হইতে 10 বিয়োগ 
করিলে, অবশিষ্ট দুইটির অস্থপাঁত ৪ ; 11 হয়; সংখ্যা দুইটি নির্ণয় কর। 

17. “ঠ এর মান কত হইলে, 9344 19+-%, এ এর সমান হইবে? 
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18. 98:87 অন্ুপাঁতের উভয় পদের সহিত কোন্ সংখ্যা যোগ করিলে, উহা 
5: 6 এ পরিণত হইবে? 

19. 29 : 38 অন্ুপাঁতের উভয় পদের সহিত কোন্ সংখ্যা যোগ করিলে, উহা 
4 : ৭ এ পরিণত হইবে? 

0. ৫: জানাননি, ৪ গন রহিত বহন রানি রাগ বাদি উহ! 
. ০:4৫ এ পরিণত হইবে? |] , 

%1. ৫ ১৮ € হইলে, দেখাও যে, ৫2 ০2 :&2 102 2৮ &-০:,৫%7+০. 

29. দেখাও যে, %2+2:৫+৮ € &2-%2 :৫-0. 

নিম্নলিখিত অন্ুপাঁতের আসন্ন মান নির্ণয়,কর £ এ 

2. (296) : (2%5)5. 24, ৯/(9546) : / (3549), 

85. তিনটি ছাত্র 4১৪, 0 প্রতি মাঁসে যথাক্রমে 15 টাকা, %0 টাকা এবং 95 টাকা 
করিয়া বৃত্তি পায়; এবং উহা হইতে তাহারা প্রতিমাসে যথাক্রমে ৪? টাকা, 117 টাকা 
এবং 15ষ& টাঁকা ব্যয় করে। উহাদের মধ্যে কোন্টি সর্ধবীপেক্ষা মিতব্যয়ী ? 

সমান্ুপাত (0১01০070107) 

204. দি চারিটি রাশি এরূপভাবে পরম্পর-সম্বদ্ধ হয় যে, প্রথম ও দ্বিতীয়ের 
* অনুপাঁতি, তৃতীয় ও চতুর্থের অন্ুপাতের সমান, তাহা! হইলে উক্ত রাশি চারিটিকে 
সমানুপাতী (1):01)০07%102915) বলে। যথা, & : 6. ৫: হইলে; €₹১ ০১ ০১ 4 রাশি 

চাঁরিটির্ে 'সমান্ুপাতী বলা হয়। এই সম্বন্ধকে, অনেক সম্মত %:&:: 0:0১ 
“এইরূপে লিখা হয়, এবং % ও & এর অন্গপাত যাহা, ০ও ৫ এর অন্ুপাতও তাহা» এইব্পে 
পড়া হইয়া থাকে॥। 

উপরোক্ত সমান্থপাতে, ৫ ও ৫ কে (অর্থাৎ প্রথম ও চতুর্থ রাশিকে ) ছুই 
অন্ত্য রাশি (95:90785) এবং ৮ ও ০ কে (অর্থাৎ দ্বিতীয় ও তৃতীয় রাশিকে) ছুই * 
মধ্য রাশি (009209) বলে। চতুর্থ রাশিকে, (অর্থাঙ কে) ০০ এর চতুর্থ 

সমানুপাতী (£0570) :00০760881)ও বলাহইয়া থাকে । . 

” তিন বা তদধিক “রাশি যদি এরূপভাবে পরম্পর-সন্বদ্ধ হয় যে, প্রথম ও 
দ্বিতীয়ের অনুপাত, দ্বিতীয় ও তৃতীয়ের অনুপাত, তৃতীয় ও চতুর্থের অনুপাত, প্রভৃতি 

অন্ুপাতগুলি পরস্পর সমান, তাহা হইলে,“ এ রাশিসমূহকে ক্রমিক বা ধারাবাহিক * 
সমান্ুপাতী (0. 90061760. 70:01১016০) বলে । থা, ৪, &, ০, % রাশি চাঁরিটি 
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ঘৃদি এরূপ হয় যে, ৫: ৮-৮: ০-০: ৫১ তাহা! হইলে, উহার! ক্রমিক . বা ধারাবাহিক 

সমানুপাতী হইবে। রঃ 

তিনটি রাশি ৫, ৮, ০ ক্রমিক সমান্গপাতী হইলে (অর্থাৎ, ৫ : ৮৮ : ০ হইলে), 

9 কে 6 ও ০ এর অধ সমানুপাতী (709207 110 1)০701002)5 এবং ০ কে % ও ৮ এর 

তৃতীয় সমানুপাতী (0019. 7৮00০৮61901) বলে । 

205. 2:0৮ 2:6:2£ হুই্নেঞ*০৫- ০ হইত । 

যেহেতু, £ » %% অতএব, উভয় পক্ষকে 5৫ দ্বারা 2৫৭ করিলে, ৫৫ ০ হয়” 

সুতরাং চাঁরিটি রাশি সমানুপাঁতী হইলে, উহাদের অন্ত্যরাশিদ্ধয়ের গুণফল, 
মধ্যরাঁশিদ্বয়ের গুণফলের সমান । 

[বিপরীতিক্রমে ০৫9০ হইলে, ,& : & :: 6: ৫ হইবে ; কারণ” প্রদত্ত সমতার 

উভয় পক্ষকে ঠ৫ দ্বারা ভাগ করিলেই ? হ্যা 

অন্ুনি. | 2:০9::6 রে হইলে, %০ - &£ হইবে ; অর্থাঞ্, তিনটি বাঁশি ক্রমিক 

সমানুপাতী হইলে, অন্ত্যরাশিদ্বয়ের গুণফল মধ্যরাশির বর্গের সমাঁন হইবে । 

টাকা । উপরোক্ত ফলগুলি হইতে সহজেই দেখা যাঁয় যে, চারিটি সমান্গপাতীর 

যে কোন তিনটি দেওয়া থাঁকিলে অবশিষ্টটি, অথবা, তিনটি ক্রমিক সমানুপাতীর 

যে কোন দুইটি দেওয়া থাকিলে অবশিষ্টটি অবিলম্বে নির্ণয় করা যাঁয়। 

প্রশ্নমাল। 109 

* নিয়লিখিত প্রত্যেক ক্ষেত্রে তৃতীয় সমানুপাতীটি নির্ণয় কর 

1. 9.6. %, ৪, 1%. 8. 6১18. 4. 16, 24. 

নিক্মলিখিত প্রত্যেক ক্ষেত্রে চতুর্থ সমানুপাঁতীটি নির্ণয়.কর £ 

“5, 6, ৪, 15. ৮.6, 14) 24, 95. নু, *0014, 14, "0. 

নিম্ললিখিত রাশিছয়ের মধ্য সমানপ্পাতীটি নির্ণয় কর ঃ 

8. 4, 9. 9. ৭, 2৪. 80. 6, &4. 
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206. 2:62: 2 6 হেলে & : 0:32: 2 হুইন্নে | 

এন ০৫১৪ 5 

& ৮ _& ২ & & _ 62 
চরিত 2 উরি, 

অর্থাৎ, তিনটি ক্রমিক স্মালপাতীর, প্রথম ও তৃতীয়ের অনুপাত, প্রথম ও দ্বিতীয়ের 
দ্বিগুণিত (07011০96০) অন্ুপার্তের সমান, ॥ * 

টীকা । তন্রপ, ৫: ৮-৮: ০-০:৫ হইলে, সহজেই দেখাঁন যাইতে পারে 
যে,  : 2৫9 :*%5. [ইহার প্রমাণের ভার ছাত্রদের উপর বুহিল ।] 

207. ৫2: 6:26: ৫ হইলেন 5: 2:2৫: 6 ভুউ্ইন্লে। 

%& _:0 . ্ কারণ, টি 

4 রা ০ 9 _?% 
সা রি -5 ] 7 রি অতএব, রা 

অর্থাৎ, চারিটি বাঁশি সমান্ুপাতী হইলে, উহাদিগকে ব্যস্তভ্ভাবে (০89৮ 

17%67:891$) লইলেও, উহার! সমান্ুপাতী হইবে । 

এই প্রক্রিয়াকে ব্যস্ত প্রক্রিয়া (07৮০:6970০) বলে। 

208. £%: ৮2: :4 হুইল & 62: & : ৫ হউন্ে। 

70. ১6০ ১%, ০ ০ « 
৪: 7921 "" টির চি রি 0 &" 

অর্থাৎ, ারিটি রাশি সমান্থপাতী হইলে, উহাদিগকে একান্তরভাঁবে (1০- 
1106915) লইলেওঃ উহার! 

সমানুপাতী হইবে ৰ ৪ 

এই প্রক্রিয়াকে একাস্তরকরণ প্রক্রিয়। (4100090০) বলে। 

209. ৫: :::৫ হুইইভেন১ ৫+৮ : & £:০+% :: 4 হইন্বে। 
৪26 5 দি 8 ৃ 47৮০ ০+% , কারণ' 8 ১28 7 +1- 2113 অথবা, ? " 

অর্থাৎ, চাবিটি রাঁশি সমান্থুপাতী হইলে, প্রথম ও দ্বিতীয়ের সমষ্টির সহিত দ্িত্তীয়ের 
অন্থপাত, তৃতীয় ও চতুর্থের সমষ্টির সহিত চতুর্ণের অন্পাঁতের মান । | 

এই প্রক্রিয়াকে হোক প্রক্রিয়া (0০10000090০) বলে । 
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210. & : 92:62 4 হইলে 2-6 26:76: 4 হইতে । 

কারণ, রি 5 

ঠ / ৫ ০-৮৪.__৫-” 
লহ -] 75 অথবা, রর বা 

অর্থাৎ চারিটি রাশি সমান্গপাতী হইলে, প্রথম,ও দ্বিতীয়ের বিয়োগফলের সহিত 
ছিতীয়ের অনুপাত, তৃতীয় ও চতুর্থের বিয়োগর্ফলের সহিত চতুর্থের অন্ুপাঁতের সমান । 

এই প্রক্রিয়াকে ভাগ-প্রক্রিয়া (91%397০) বলে । 

অন্গসি. | চে: &::০: 0 হইলে, ৫: 2০-০9::০:০-৭. 

৪২1৩১ ৯২1৩১ 

৮ ৫. 
1 

স্থতরাং ব্যস্তভাঁবে লইলে, (89590. 105979615) এ চর 675 

অতএব &. ১৫ 2 0. ১৫ সর অথব1, 4 টি 

?০-৮ ৮ ,০-% এ ?০%-৮০ ০-৫ 

অর্থাৎ, চারিটি রাশি সমান্রপাতী হইলে, প্রথমের সহিত প্রথম ও দ্বিতীয়ের 
অন্তরফলের অন্পাতি, তৃতীয়ের সহিত তৃতীয় ও চতুর্থের অন্তরফলের অন্থপাঁতের সমান । 

এই প্রক্রিয়াকে বূপাম্তর-গ্রত্রিয়া (0০.৮০:৮০৭০) বলে । 

211. 2:৮2: হইতে” ৫+৮ ০7৮226442০7. 
হইহ্ে। 

নিয়ম 909 হইতে, 2৮০৫, রঃ ৮... (1) 

নিয়ম 210 হইতে, ৪৮-৪2৪, রি এটি (9) 

| কাজেই, (1) কে (9) দ্বার! ভাগ করিয়া, 
০7+67-৮074. 

৫-৮ ০- 

« অর্থাৎ, চাঁরিটি রাশি সমান্ুপাতী হইলে, প্রথম ও তীয় সমষ্টি এবং অন্তরফলের : 
অনুপাত, তৃতীয় ও চতুর্থের সমষ্টি এবং অন্তরফলের অন্ুপাঁতের সমান হইবে । 

এই প্রক্রিয়াকে অনেক সময়ে “যোগ ও ভাগ” প্রত্রিদয়ী (0000190179790 ৪0৭. 

[01510900০) বলে। রী 
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টীকা । এই নিয়মে প্রমাণিত ফলটি কতিপয় বিশেষ শ্রেণীর সমীকরণ সমাধানের 
পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী । নিযে ইহার দৃষ্টান্ত দেওয়! যাইতেছে । 

» ০4০7 ৯/০-%_ উদ্দ1. 1. সমাধান কর £ রা 

“যোগ ও ভাগ' প্রক্রিয়া দ্বারা, 2%/6+2-87]. 
2 অতএব, ৮৯০ (8+1) ৮০২+9%৮+] 

বড ০-০ (৬-1) 7৮92 -9%৮+]1 

আঁবার, 'যোঁগ ও ভাগ" প্রক্রিয়। দ্বারা, | 

| ৫ রী 1) ও ' অথবা, & _ ঠ 1 

20৮2 41) 2০; টি এ 2 02৫). 

উদ্দা. এ. সমাধান কর ২ 25 ফি 

এখন 2 - 29 37855172৫5৫ 
7 -2% 1 -2%% + ৫2 রে 

৫ 1]. 1. 40202 স্ৃতরাঁং, “যোঁগ ও ভাগ" প্রক্রিয়। দ্বারা, 
22 2 

অথবা, ১০2 ৫/ 

2৮. বু ্ ২৬/৪৫_ 

উদ, 8. ০- 42৮ ঠ হইলে, 2472 ০4 দিত 2 এর মান নির্ণরকর। 

৮1 +%£2) - 2, ৪ ৫] 

[এলাহাবাদ, 1899.] 

৭ ঠে টা ১.2. 2৫. প্রদত্ত সর্তী্ছসারে ঠড277 সি 29-০+% ,& 

অতএব, “যোগ ও ভাগ" প্রক্রিয়া দ্বারা। , 

247 29% _০7 9৮, »:০499 84০. 
এবং 

ঠে_- 907 ৮-61 ঠ- 29 &-৮ 
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সুতরাং, প্রদত্ত রাশি -৫ 7361 ঠ) ০ 

€ 6) _৬- 
০&-৮ 

সন ৭ 

গজ 

টাকা। অন্যরূপে সমাধানের জন্য 1] নিয়মের উদ. % দেখ । 

উদ্দা. 4. (০+৮+০+)৫-৮-০+৭)-৫৯-৮+০-)৫+৮-০-৭) 

হইলে, দেখাঁও যে, ৪: & ::০: ৫. * 

তব সম্বন্ধানুসা ৫+৮+০7+৭_4-9+০-% 
৪০ ্ £৫+৮-০-৭-৮- নিতেন? 

অতএব, 'যোগ ও ভাগ? প্রক্রিয়ু! দ্বারা, 

&+69.০-৮. 
০47৫ ০০৫? 

০৪+৮০+৫ ৪২ ৫৮৫০ রাভির কর! প্রক্রিয়! দারা] 

এখন, দ্বিতীয়বার 'যোগসও ভাগ” প্রক্রিয়া দ্বারা, 

চি 

নি 3 _ 217,417 2/ _ 1 -1 হইলে, 
21741 _ 2/7) -] 

দেখাও যে, & 9888 -- 70 0 হইবে, 

প্রদত্ত 'সন্বন্ধ হইতে, “যোগ ও ভাগ” প্রক্রিষা দ্বারা, 

271 _ ২৬4]. : 271 2 
2 _ (271) 3792. +92+1 

7527 - শট শাঁীস্দ 

7,100 -1)3 ₹ তে _ 825 +3%- 

অতএব, “যোগ ও ভাগ" প্রক্রিয়া"র দ্বিতীয়বার প্রয়োগ দ্বারা, , 

70 টি 
শপ পা সপ 

18274]: 

70802 + 1)-25 + 8০, 

স্থঙরাং, ০৪ - 3702 + 9০ -?/8 0. এ 

উদ্দা. 5. 
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প্রশ্নমাল। 119 

নিয়লিখিত সমীকরণগুলি সমাধান কর £ 

7: 8০-5%_ এ 
্ ০--:% ্ | £. 3০42৮ 4) 

22 +3% 96 42 7 9% 7» 19 

8০-%%._ (22 ১) - _ 01০, 
্ 6০471 রী ৭ & 470 ০-:০ 

৪০ -- £% - 18 [কলিঃ প্রবেশিকাঃ 1886.]. 

ঠ ৯07 ৮42 7৯ 4 € 1 -, ২/] ৪ 2 এ 

92০ ২/4০5 -] | টি. 75157 2 

২/ 360০ + 1 + 30০ _ 1 1242১ _ 69. 115. * 
| পূ. 

»/906০+] - ২/962 ]-০%+22 639 ]-গ% 

7 4 ু- হি * ০721 ০2 ভা, এ 
9, হি ২ এ ৩, 40. রড দলানি 

রে 

সু 11. £ ৮5 --1৫- (5 ০ 

দিদার হ _ 0) + ঠা] 

প্রমাণ কর যে, ৫ :০9::0:4, 

19. (০+99+ 904 09)0৫ -_ 39০ - 2০ + 6) 

-(৫-3৮+96-6)04+ 8 - 2০69) হইলে । 

(8০ +৯+4৩+28)82- ৮ - 460 + 92) 

(9৮ -০+46 _ 92)(2 + - 4০ - 27) হইলে । 

- 6, ? 

14. 2_ +/2473৮+.+/24-38 হইলে, দেখাও যে, 355 _ 4৫৮ +3৮-0. 
,/১০7-3৮_ ,/2 -3% 

...__25/24. হইলে 27৯18 +০7 472 
15. ০. 772. বলে: নে এর মান নির্ণয় কর। 

212. এ্রন্কু্তি * টিরাকেররটাজা ওকি! 8 2, এ, 7217 

যে কোন সংখ্যাই নির্দেশ করুক না কেন, উর ? হইলে, প্রমাণ করিতে হইব 

77700. 77767 যে, উহাদের প্রত্যেকে (£ ইবির? এর সমান । 
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ডে ৬. € ০ টি 

মনে কর, ৮* 2, এর প্রত্যেকে এর সমান; তাহা হইলে স্পষ্টত:, 
৫৯7১ ০. % এবং ৪-% হইবে । 

অতএব, ?০% - ?7(97%)% - 1277 

-2(07)% - 0071) ১১ :10&% 1 ৫0% +76% 

এবং ?৮-1070% ৮1: ০০০৪০০৫০৪ 
770 100 +76% কাজেই, 7০৮৮ + ৭ 4 

শখ গু 

ং _ (97907 1757) £ ০২ সুতরাং, 7 (ঃ ঠা এপ , অতএব, প্রতিজ্ঞাটি প্রতিপন্ন হইল । 

অন্ুলি.। ?, ?, 7, % এর প্রত্যেককেই 1 বলিয়া ধরিলে, দেখা যায় যে, 

008 .7:07+০07% 

9011 -৮+৫2+7 

এইরূপে, ?, ৫, ”, % এর বিশেষ বিশেষ মাঁনের জন্য অনূরূপ ফলসমূহ নির্ণয় করা যাঁয়। 

টকা । উপরোক্ত তিনটি সমান অনুপাতের বেলায় প্রতিপন্ন প্রতিজ্ঞাটিকে 
যে কোঁন সংখ্যক সমান অনুপাঁতের বেলায়ও, অন্ুরূপ যুক্তিসাহাষ্যে প্রমাণ করা যাইতে 

পাঁরে। ছাঁত্রগণের পক্ষে, এই জাতীয় প্রশ্ন সমাধান করিবার সময়, উপরিলব্ধ ফলের 
প্রয়োগ না করিয়া, প্রত্যেকক্ষেত্রেই উপরিপ্রদশিত প্রণালী অনুসারে, ফলগুলি নিয় করা 

উচিত। এই উদ্দেশ্তে নিম্নে কতকগুলি প্রশ্ন সন্নিবেশিত হইল । 

| - প্রশ্নমাল। 111 

মি টি হইলে, প্রমীণ কর যে, ইহাঁদের প্রত্যেকটি শন্থপাত নি্নলিখিত 

রাশিগুলির সমান £ 

1: ০-০+6 9. ০+30-59. 9. - 32-76_799. 
" ৮-৫+ " &৮+৪৫-5 " ৮-7৫-157 

4 707177%)6 (৪ 1০৯ নে (65-%6. +86 ঃ) 
* 17৮ +12 7727 82 1+৫2 +72 ১ - 2৫৩ + 875 

[কলিঃ প্রবেশিকা 185] 
2 পর রা 

প. 3/৫3 4703 163 কলি: বেশিক। 
৮. এট লী শীলা ও ১ ] ঃ 

. 2 8/৮8525408 যে সি 
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4 -7-% হইলে, প্রমাণ কর যে, ইহাদের প্রত্যেকটি নিয়লিখিত রাশি- 

গুলির সমান £ 
এ টানি গর, 7) * 9 €* - 20 +3৪* - ৫95 

৮-+0-+7 115 * /58058%5- 41%" 

০. ১/(8-5 এ 8৪-£+159- নস 
9৮5 - ৭0 - 872 7 চ্57৮2) 

213. নিিন্ভিত্র ভ্দ্কাহল্রশস্মালা £ ূ 

উদী, 1. 2:% :: 72:75 এবং % :% £ 2 /2 +2৭ : ৯/০২ -%8 হইলে” 

দেখাও যে, 22: 2% : :%+% :%-%. রর ৯? 

| 1 
এখন, রর টু 1ঠ ৫ 

1. 755 ?)2-%2 

2072 7 %2)- (72 + 22), [নিয়ম 202] 

অতএব, 2200 -%) (০ +%) ; 

22 27. 
01 ০-% 

অর্থাৎ, 72 : 2 ::%+% £ %-%,. 

উদ্দা..2. ০: %:: ০: % হইলে, দেখাও বে, 

70,170 : 79) +72. : : (%£ +০2)% : (%£ +৫2)8. [কলিঃ, 1880.? 

ত:৫_6.. ২ গ» চ6 
নেহেও, ৮৫ 1717) 7৫ 

অতএব, প্রত্যেকটি _ রর [নিয়ম 919] 

আবাস, যেহেতু, 2-47 ' 

ঢ2. 02 ০৪৯ ' 
ঠ2 4-0£ 

অতএব, প্রত্যেকটি _ ই এন, [নিয়ম 919) 
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».7১04 100 _%0_ ৫ ডা ১ 
হিরা রন 0) 

2 
এবং &.: 162 _& 

 ঠহ 42285. 21 
অতএব, (1) এবং (9) হইতে, | 

7700, 476 ০৫ রা 

“হারার ররর রা নত রা জর 
* 2১ (০-০)0৮+৫-9%৫) (৫-%)(০+%--9৮) (৫- &)(+ ৮ "৮ 22) 

হইলে, ০+/+ শ্রর মান নির্ণয় কর। [কলিঃ প্রবেশিকা, 1889. 
ধর, প্রদত্ত প্রত্যেকটি অনুপাত - /. 

অতএব, ০-7%0০-০)0৮ ০ - 9) ₹ 71052 £ 62) 228 --0)1) 

%- 70০6 %)6০+৮- 9৮)- 1106: ০2)- 2466 - ৫)) 

£ ল 1700 -১ &)(৮+ ০ - 2০) _ 71092 - ৪2) - 2০09 - ৮). 

স্বতরাংং ০+%+০-1711052 -০5)+ (62 -%2)4+ (92 _-02)) 

- 9%120৮-০)+৮(০- &)+ ০(০- &)] 

-0, | 

উদ্দা..4 2 02৫ -&2 -%৪ ৮ হইলে, দেখাও যে, 2 -%- এ, 
০ ৃ ৮ & ০9 ৫ 

ধর, প্রদত্ত প্রত্যেকটি অনুপাত % 

| অতএব, (৫ - ৮০)০ _ 7০2, 

ৃ (৫2 _ ০2) - 7৮2, 

| (92 -০%)৫ - 702, 

সুতরাং যোগ করিয়া, 70০ + 5 +০5)-0 ; :7৮-0. 

অতএব, %/ - ৮০. 0) ১", » &০ ; নি (1) 

আবার, 22565505 »*,০৮-&৪ 3 নিলি (9) 

স্কৃতরাঁং (1) এবং (2) হইতে, ৪.৪ 
॥ ॥ 

৩] শ+) 
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৮ 
দেখাও যে» (৫- ?)2- (৯-০)+66- ৫) +(6-০)2. 

প্রদত্ত সম্বন্ধীনুসীরে, 
্ 

() ৮০ -%০; (1) ০০-০৮৫। (10) ৮০. ৫৫. [নিয়ম 205] 

এখন, (৮-০)০+(০-০৯* +(2- 8) 

_(৮2 +০2 * 2৯০) + (65 +&2 - 9০০) + (৫ + ০ _ 9৮9) 

909 _০০)+ 90০ _ 7) ৮ &5 +০2 - 296০৯ 

* *._ 02402 _ 9০ *. [(() এবং (7) হইতে] 

০৮ +৫2 _ 9০৫ (611) হইতে] 

সু (০ --2)2. রি 
৯? 

উদ্দা, ০. & :&:: ০: ৫ হইলে, 3 
2 

দেখাও যে, 406 +2)(০+৫) ৮৫ 2 .. [কলিঃ, 1874] 
৮ 

0৫ _2.. ৫4৮ ০4৫, 
যেহেতু, নি 

চি 2 [যৌগঞ্রিয়া] 

রে ০৯৮ ২০+৫_ 2০7৮) 2007৫) 
অতএব, স্পষ্টতঃ 2+8-» ৮ - 

রর ০+৮ ০4৫5 _ 2০761 206 +2) 

এ ইডি 1 চি ) উর 
40০4৮) 70) পি ০ 

০৫ 

102 । 
৮৫1? +67 ৫ _4(৫ + 800০4). 

0১ 
?)5 

দেখাও যে 02 +%৮2 2+৮ 1) 10 টি 

প্রদত্ত সম্বন্ধ হইতে 
৯ _ এ; এবং, 1 
(1 97 

৫ 7) 

৫7৮ ৫৮ 4৮0৮ _০১ ৭৫- 
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(3) এবং (3) দ্বারা! স্থচিত অন্গপাত দুইটিকে “সংযুক্ত' করিয়া, 

(০৮ +৮৯)০+৮)-(-7 ৫৯০1), 
& ? 
ঠ2 +৮2 787৫ . 

্অ জি 

টি (জ্য(59 
৫ -+ ০9 ?) 40 

অর্থাত 888 
রর 

? 48:72 ৭748 

উদ্দা. ৪. পা; ;% : :) : ৫ হইলে, | 

প্রমাণ কর যে, (৮7700 8) _ ৪৮+৪)-৫৮+2) [কলিঃ, 1869.] 

নর 6701 7৮ 7070 
9 ?, . $ , ?% . £ 

আবার 7 2 2. 70 -?) _77-৫ 

2:1৫. 2 "৫ 

সুতরাং, (৮৮-%)07-) 57
90 ), 

77) 

অথবা, 
776 

(7100 -2) _ 7%৮- 90,417) 

৫ 

(0, -7%)0৮ 1?) _ (99167 9?) [-.* 7.৫] 
৫ 

17) , ৫ 

ও (? শঁ 2 -- শা টি | র্ রঃ 11402 [+. 777৫]. 
. 
রর - (1৮479) _(৫৮+), 

৫ & _ 6. 
উদ্দা, ণ, ডল ্ লু ৫ হইলে, 

দেখাঁও যে, (০2 +৮2 +02)082 +02 + 02)» (০৯4 9৫ 1+00)2. 

[কলিঃ প্রবেশিকা, 1887. 

ধর, প্রদত্ত প্রত্যেকটি অনুপাত » % 
1222 লু 2 

৪৪৪ 7262 মহ 7)2 

7262 04 

.£,1080৮2 +০০ +৫)-৫ +65+0., 
2 গু হ 

2 _& +০:+0. 
1 1 102 402 $ ৪৪৬ (1) 












